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 یوم خیرات 3 ب

 نوراه س ۱4 ؛دیشرلا نوراه س ۱56 ۲ رلة راح یلخاد س ۱۹٩ ' هبراحم هليا سنازیب س

 -- ۱۷۰ ۰ یمارزو دیشرلا نوراه س ۱۹۸ ۰ بلعا یہ ؛ اقرفآ سا۸۸ "سنازیب و دیشرلا

 -- ۱۷ * نیما ۱۷۵ "یرلنوک دلوص كديشرلا نوراه س ۱۷۲ * سنازبب و دیشرلا نوراه

 « هب راحم هلرایلسنازبب س ۱۸٩ « رابرع هدایلیجس س ۱۸۱ " رالالتخا یلخاد --۱۸۰ « نومآم
 ۱٩۱ "رایلسنازبب و مصتعم ۱۵۱ *یسهلثسم كباب س ۱۸۵ ۰ لکوتم ۰ قثاو ۰ مصتعم -- ۰
 . " یلاوحا سنازیپ س ۲۰۰ ۰ هاب نیمتیسم س ۱۹۵ ۰ هّلاب رصتنم س ۱۹٩ « های ع لکوتم س
 . «هلابردتقم - ۲۰۷ «یرلفلخ كنيدتهم ۲۰٤ ۰هللاب زنعم -- ۲۰۲ "رلاالتخا ییخاد - ۱
 ER ۰ رایصابعو رایقوجاس - ۴ ۲ یرلهفیلخ كوص دل رایسایع بس ۰

 ۰ ۲۲۰ "یرانوک كوص

 * ۱2۹۲ -۷۵۵) هطانرغ « هبطرق « رابوما هدسلدنا س لصف یحنتلآ

 دبع یجنچوا  یرافلخ كياجرلادبع -- (۲8 ٩ نهرلادبع یعثرب س ۲۲۴ * رلبرع هداینایصا

 * قرح تئارو ن ۲۲۸۰ یتسایس كرایوما دن ۷ ؛ ماشهو مکح یجنتکیا -- ۵ « نجرا

 روصتلا دج - ۲۳۸ ۰ رانایت-رخ و یرلیوما سادا س ؟۳۰ « ینایصع درایلاو س 4
 تیکاح س 4۲ «یرلتمالع فعنض كرلیوما س ٩:۱ «رابرع هددیفس رڪ سس ۰ یاحونفو

 . یراطبارح ایناپصا کس 8۱ ۰ راطبارح س (۵۰ ٩ یزاتیبولفم دیفس رج ۲4۵ ۰ یرلهلداجم
 *یرامالسا ایناپساو راطإارع س ۲۵1 «رلدحوم - 60 "یبولغمل رامالسا هدایلوجس س ۱
 «یرارود دلوص كرادحوم -- 6+۲ "رانایتسرخ و رلدحوم س +۱ "رلدحوم هدايناپسا س ۰

 رانایتسرخ - ۷۰ ۰ هطانغ « رجالا دمت س ۲5۸ * رامالساو ران ایتسرخ مهاگنانما بس ۴

 6۷0 ۰ یرانوک I تل هطاب اس ۷۴ ۰ راد عو

 ۱٤۹۲( -31) هعاتجا و هبسایس تایح هدرامالسا س لصف یجندی
 ۳ ۲۸۸ ۰ تموکح ؛رادا "۲۸۲ ۰« یزاتیحالصو دوف ۰ رلهفیلخ س ۲۸۱ ٩ قیئدم برع
 ٠ زك ۱ هیمالسا كلام س ۲۵۳ ۰ قلارعالاریما " كلریزو س ۲۵۰ " یرابصن تروصو رایلاو
 هقدص س ۲۰۳ " هیلام روما -- ۴۰۰ « رلهمکح - ۲۵۸ ۰ رایضاق " هیلدع س ۲۹4 " تفالخ
 یرادقم كجارخ س ۳۰۸ " یادراو رک ؛راشعا = ۳۰6 " جارخ "هیزج س ۲۰۵ + تاکزو
 ٠ .Ez تاشاعم س ۴۱۵ «تاکوکسم س ۳۱۴ ؛هیلام لوصا هدطاطحا رود س ۳۰۵ ۰ یتابج كوصاو

 ۳ . هحلسا س ۲6۵ «قاج:س ر ۲۲۴ ۰ رامیلعت «راهاکودرا س ۳۲۰ " ینالیکشتو ودرا س ۷
 ۲ ۰. ۳4-۳ «قوقع كراملسم ريغ هدرایوما س ۴۲۷ ۰اعایود ۳۲۷ ۰ برح لوصا - ٥

 ۔اقو رایارس س ۲۳6 "تارباخو هتسو -- ۳۴۳ «رلکروئو رابرع س ۲۳۳ «رایناریاو رایسابع
 ۰۴۹۱ قلزسقالخا هدتهوکحروما - ۳:۰ ؛یلاوم "رلهلوک- ۲۳۹ "هیصرصخ تایح - ۳۳۰ "رانید

 ۳۵۳ )10۱-۱4۹۲(  عیانص «نونفومولع«تایبداورعشه رامالسا-لصف یجنزکس
 هدتیالو --۳4۵ "رعش هدرایسایع س ۲۸4۷ "رلرعاش هدرایوما -- ۳:۳ *قیهام كرعش هدراب رع

 !ثیدح ۳۵۹ *مرک نآرق ۴۰٥۹ «نونفو مولع -- ۳۰۸ * تاماقم "رثن ۴٥٤ *رلرعاد
 9 ۲5۷ “رات س ۴۹۵ "ریرحت لوصاو اشنا س ۲5۵ ۰ وح لع س ۳۹۴ " اهقق " هقف -- ۱
 تس ۰ ؛ تگیه لع " موجب لع -- ۷ "ایمیک س ۲۸۵ * بط لع س ۳۷۸ *,ایفارغج س

 و مولع *رلهفیلخ س 4۰6 ۰ رلهناخبتک *رلهسردم س +۰۰ * هیضایر مولع - ۲۵۴ " هفسلف
 +۱۴ ° رلعماج «یرامعم س ۰۰ * قیهام ثانعیانص مالسا س ۰۵4 ۰ قیسوم س ۰۸ * نونف

 ۱ شاط - 4۱4 "روناینیم ا 4۱4 "مسر «یعیانص مالسا س 4۱۷ *قیهام كتسیرامعم مالسا س
 ِ ؛ قلیمویوق س 6۷ ۰ تاکوکح یشید لیف س 4۲0 ۰ قییازوم هدراب ع س 4۲۴ " تاکوکح
 1 و هل جالس هدرامالسا - ۲ ؛تالومعم ريمدو جو س 4۲4 'تالومعم رقاب ب 4۲۸ «تارهوج
 3 ایوروا ب برع — 4۳6 ۰ رایلاخو تاجوسنم -- 4۳۳ ۰ كليجينيچ س 4۳6 ؛یلامتا
 ۰40۰ ۰ تعارز ٩ ٤۴۸ تراجت - 4۳۷ « یریثأت هنعیانص
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 تاحردنم سرهف

 5۷۰ دالشادعب — «ee دال لش) برع مالسالالق ی اف یار

 سس ۸ ء یئابق برع س ۷ « رایلبابو راب رع -- ه «ناتسسب رع س ۳ « قیمها كنخ را برع
 ۱۵ «رایلیعاها « زاحیح س ۱۲ « یراتموکح ابس « ربج -- ٩ « رایناسغ « رایرذنم « رایطب

 ۱۸ « نونفو مولع س ۱۷ ۰ هیصوصخ تایح هدرلب رع س ۱ ء قیلدم برع مالسالا لی س

 .۲ ۵ ءهمظعم ٌهبعک «نید س ۲۵ «تراعت س ۲۳ «ظاکع قوس «تباطخ --۲۱ «تاییداو رعش س

 ٩۳۲( - 6۷۰ دالبلا دعب) تیمالسا ء دمحم ترضح س لصف یجنکیا
 «یربمغی ترجه س ۲٩ «كاربمغخیب -- ۲۸ « دش ترضح س ۲۷ «هیعامجا تالوح هدناتسب ع

 -- ۳۹ «نبنح « هکم تف س ۸ « یسهلاصم هی دح -- ۵ « یربمغی تاوزغ -- ۲

 ترضح س 4۳ « مرک نآرق ‹ دم ترضح « یر مغیب تافو س 4۱ « مالسا راشنآ « كوبت

 ۰ 4۷ ء قیهام كناونغ ' 41 « یلاجر یربمغب رود س ۵ « یسهیصوصخ تایح دم

 . . ٩۱( - ۳۲ دالیلادعب) تاحوتفو تیروهج س لصف یجنجوا
 س ۰ < یرفس هروس س 4٩ « رکب وا ترضح -- 1۸ « تفالخ « تفالخ « یربمغپ تافو

 -وط هبهبول س ۵۸ « یجتاف كيهب ردنکسا س ۵6 ء صاعلا نب ورم هدرصم س ۵۲ « رع ترشح

 1Y « ناع ترضح -- ۳ « یجیاتنو یسهب رام هیسذاق -- ۰ ؛ یرفس نارا س ۵۵ « ورغ

 س ۷۰ ء« هیلخاد ۀبراغ -- 4۵٩ « یرلرفس ناتسکرو و قارع س ۸ « یمهراوا اقیرف آ س
 « ههواعمو ىلع ترضح س ۷5 «یسهب رام نفس س ۷4 « یسب رام لج -- ۷4 « لع ترضح

 « رایلاو س ۸۱ « رلهفیلخ س ۸۰ « تموکح ۀرادا -- ۷۸ « تسدم هدن رود تیروهج - ۷

 « یزاپ س ۸۵ « نونفو مولع س ۸٩ «اغاتردو ودرا -- ۸4 ؛هیلام روما س ۸۲ « رایشاق

 ۰۹۳ * قیهام كنرود تیروهچ س ٩۰ ۰ هیعامجا تایح « یرامعم س ۰

 ۹۱-۷6۰ )یتفالخ بی و قرش «یرودتاحوتف «رلیوما لصف یحدرد

 لوصاو هیواعم س ٩4۸ « یسهرصاح كنهینیطنطبق س 4٩ ۲ هبواعم س ٩6 ۰ تفالخو رایوما
 نیسح ترضح س ٩۰۴ "ریب زلاناو دز, ییعنرب س ٩۰۱ « قسایس كنه واعم س 4۵ « تموکح

 « یصهرصاحم كن هبعک « ريب زلا نب هادبع .-- ۸ « عفان نب هبقع هداشرفآ ۱۰۵4 « الب رکو

 سس ۱۱۲ ء مکشطا نب ناورع -- ۱۱۲ « قلخ كدیزب س ۱۱۱ « یعیابطو لاوحا كدیزب -- ۰

 « یمهرصاح هکم « جاجح س ٩۱۰ « ریز نب هادیعو كللادبع - ۵ ؛ ناور نب كللادبع

 بس ۱۲۲ 'فالتخا هلرایلسنازیب س ۱۲۱ « یرفس اقرفآ ٠۲۰ ‹ كلم لادبعو جاجح - ۷

 ٩ ربصت نب یسوم س ۱۲6 ۰ یراقلخ ثاکللادبع س ۱۲۴۳ ۰ ینآارجاو تسایس تاک الادبع

 ۱۳۲ ۲ ریصن نب یسوم ۰ نایلس س ۱۳۰ ۰ یرلرفس دنهو ناتسکرو -- ۱66 ۰ دایز نب قراط
 بس ۱۳۰ * گاللادبع نب دیزب س ۱۳۵ « رب زعلادبع نب رع س ۱۳4  یسهرصاح هینیطنطسق س

  هیاوو ؛ لهرام لراش س ۱۳۸ ۰ رلءالسا هدنوغ ۰ ماشه --۱۳۷ * زواجت ی راغاط هله ریپ
 كماشه س ۱4۳ ۰ هبراحم هلرلررح و رامور -- ۱4۱ ۰ یرلرفس ایلاستبا ۰ هیربرب س ۹
 ۰۱6۱ "یرلنوکض ارقا ۱٤۸ «یراتمالع ضارقا ٤٦ "دزب نب دیلو -- ۱46 «یرافلخ

 . . ۰ (۷۵۰-۱۲۵۸) یابقا رود كدادفپ « رایساع س لصف یحنشب
 — ۱۵4 ۰ یلالتخا اقبرفآ س ۱64 « روصنملا رفعج وا س ۱6۲ ۰ یرود ماقتنا ؛ سابعلاوا

 ۱2۰ "یلاوحا سنازبب و ناسارخ -- ۱64 ۰ یدهلا - ۱۵۷ ٩ یلاوحا ناسارخ  هیراح هلرامور

 همك
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<۸ 
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 یوم جرات 1۷۹

 ربع | Hémyérites رابریمج
 راساسا |ا 2 اقسه وه

 رایمیش را
 راینس ! 5 ناطق ی
 رایقوجاس | Lisbon هوبشا

 انیسروط | 60112۳0 06 ۳86 ەز ود رانوث4ل
 اننسروط | 65 راس قم

 شیوس | 6  هکم
 زوس Mèdine هندم

 ۰ رابرافص !ا 65 نر ی
Mérida iتناف الوداررهبس |  ınfantes 
 Motazélites ۷راییلمت  e 

 ه ربط | Momelanks ربکولم
 ?ill ا 6 ٍ هیت

N CEP, 0هل ط ط  
 ازولوط | 5 رایطم
 روط Nubie  هب ون
 اه سیارط Ommiades ری وما
 ۳ Poitiers اوو
 سناب ءابسنالاو | Palestine نطنساف

RSTاوافق  
 سي همیسیق Ra 6 یزار
 سهرهسیق | Roderic قیردور
 لیهسیق | 0 نیدلا حالص

٩206608 E 



 نهرادبع

 راطب ام
 اراسقویلآ

 هتلامع

 ه رومآ «ه روم

 صاعلا نور
 سلدا

 ہک اطنآ

Abdérame 

Abraham 

Alep 
Abbassides 

Abyssinie 
Adites 

Aglabites 

Aioubites 

Abbucasis 

Alcantara 

Algarve 
Algorithme . 
Algèbre 
Alger 
Alhambra 

Alides 

Almanzor 

Alnıéria 

Almohades 

Almoravides 

Alpuxaras 
Amalécites 

Amorium 

Amran 

Andalousie 

Antiache 

Arabie 

Aragon 
Averroes 

Avicenne 

„ Azdlites 

 زواداب

 ا واسراپ

 رلیکم

 راینطا
 ری رر,
 هاج

 هولا

 ساغ

 ناوربت

 ه ومرف
 هرس اتفاق

 هب وس

 یار كرما مىا لكنا بر نرم |
Badajoz 
Baeza 

Barcelone 

Barmécides 

Bathéniéns 

Berbères 

Bougie 
Bouides 

 (نی یاب

Cabes 

Cairovan 

Carmona 

Caucase 

Ceuta 
Chosroês 

Coimbre 

Coptes 
Cordoue 

Cthésipon 
Damas 

Elvira 

Edesse 

Egy pte 

Euphrate 
FA ATE, 

Fathimites 

Ghassanides 

Ghaznénides 

Gibraltar 

Grenade 
Hégire 
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 یضارقنا كرلىمطاف ەد ر2

 یوم خیرات

 حالص .

 ه ی سس ییفاش

 .یسا انب یریبک مماج
 كرادحوم .(۱۱۹۹ -) روصتلا
 توک وش رود

 - یا طض ی یهلد كنم دلا بطق

 و .یلافو كني وا ندا حال

 .یماشا۰كنتم

 هدنعق وم ( سوق رال آ ( دروصتلا

 « یسهبلع هرلبالتساق

 )۱۳۸ ۳-رصا هفلخ .یافودروصتلا

 .(۱۲۳۸-) لماکلاناطلس هدرصم

 یی یک داتا هجوم
 . ن صی هداف راکش كلا ادا

 «صفح ی داو «نایزی هدب 3

 عماج ( ها )- دوهنا هدانایسا

 .یلاکا كن بک
 اشنا" ینعماج سنوت ثنایرک ذ وا

 ه یسر دتیا

 سورهسق) هدوهنا كنتموکح لیتساق

 .یسهبلغ هد(اناسدآ وغالود

 .(رجنس باب ) هدلصوم

 ۰ یمهب ز نسلانا هدلصوم

 هطانرغ زکلاب كرلبرع یهداننایسا

 -یساشنا كنارحا .یرلطا افتک اهلا
 ۰ یریمعت كنسهرآ هدیز هددادغب

 دالملادع)

۵ ۱۲ 

\ ۰۸ 

۷۱۲ ۳ 

۷۱۳۸۷ ۰ 

۱۲۸۰ | 
۱ ۸۹ 

PII 

۹° 

 . هطوطب نا

 د ۳

۱۳۳۰ 

۱۳۳۷ 

۱ ۳ ۵ 

۱۱ RT 
۱:۹1 

FEY 

 9 دوم 9
 كدتفالخ كدادغب .یاقو

 و موز نت

 ۳ ید كاف

1 ۰ 

 لا وا . یس همانتحایس كن دلاديش ۶

 ماج تنمفشات وا هدرازح

 1 7 .یسامر دباب یقتسهرانم

r ا وش غناه
 ۱ 1 

 ` .ىراهاکت راج نایلاتباو
 سهراموق) كرصنلا ن هللا درع وا

 2 هدارجلا هلا یسهلوق
 0 یساع الشاب

 از دم یب ما ۳

 :ولاص ررادمکع .ینییزت کارا
 ۴ وا

 درب اچ اپسا .یطوقس كن و



 ۱۰۲۱(۰) کالا ندرایمطافهدرصم
 .یروهظ كرابزرد هدنانیل

 هل اناسارخ .(۱۰۳۰) یو نغدومحم

 . یعبض كن اتسدنه یرغیامث

 یرللک هاراخ كنبرلیقوچاس كرون
 *یرالوا مالساو

 .یشا طبضیروهال كن و نغدوخ ۰
 ت الشاب كدتموکح دارو هدیاتتشتق

 ۰. ۰ ۲۰) یسم

 قلبا كنو زن دوم .یسه راح خب ۰۹

 یس بلغ هناخ
eAكنب ون نغ دوگ یس راح رواش,  

 ریچا و جهواق ءاولام ءر ویلاغ «یملد

 . یسهبلغ هنب راتموکح
 ۰ یغارف كماشه یجنکیآ هدهبط رق

 ۱۰۱۰(۰-) یدهلاد یجنکیآ ین اخ
 یسانن كنعماج لسدرا

 )3 ۰۳۱) ماشه یجنج وآ هدهبطرف ۷۱ ۰۷

 كني وربیلا ندش ویفارنح برع ۱ ۰۰

 . یسهمانتحایس نا

 یاسارخ لکب لورغوط نورا
 یا
 . هلدابع هدهبلسشا

 .لالقتسا نالعا

 كکب لورغوط .یضارقنا كنه و ل
 االا ریما ندنفرط کاح هفیلخ

 .یشدیآ بصن
 .یسات دراطبارم هدف

 پل آ ینخ ۰ ییافو كکب لورغوط
 هب هب راع یشراق هرایلسنازبب كالسرآ

 هد رم دابع

 . یسمالشاب
 یسان كانهاجشتآ ۸

 ماچ یناعاب هر 1 دنا هه

 .یراقیاسیسًأتین ا امك راطب

 YT عیلقو س رهذ

 ۱ دالملآدعب
 یر زو )۱۰٩۲(. هاشکلم ناطلس ۱۰۷۲

 ماما ۰ یر رح رعاش . كلما ماظن

 .مایخ رمرءاشوسانشتئیه .ییلازع
 .یسهمل و وب ییعماج ناهنصا كهاشكلم

 كسنوفلآ یجنتلآ یلارق لبتساف
 . یسهبلغ یثراق هدمتعم ندهلدابع

 -الز) كنيفشات ن فسو ندراطبا
 یمهبلغ هن ران ایتسرخاسایسا هد(هق

۱۰۰۷۹ 

۷۰۸۲ 

 قعنص E ایت ایسا RFR برع

 ۰ یس# رب ک هنلکش

 . حایص نسح هدنارا

 . یافو كهاشكلم

 .یفآرقنا ك رلطب ارم .ینافو ثكنسو

 سيس ات یکلسم رادح وم كد ىلساف

 ۔| ص كقس و ن لعند طب اسم-یسع ا

 یا N ی یدهم و مکح ا

 طبض یسوغاراس كسنوفلا یجر ۸
 ا١٦ .یاسقا كرليقوچلس - .یا

 .یذوفن كراكب

 .یساشنا كنعماح (رجحالا) هد رهاق

 (۱۱۳) مولا دبعهفملخ ندرادح وم

۱ ۱ ۲ ۵ 

۱۱۳ ۰ 

 ياا كنءماح لصوم ٩۱ ۱ ع ۵

 توک اج هده روس كت دلار وت ۱۱:۹

 . یسهبلغ هرلطبام هدساف كرادحوم

 .یاسقنا كنتموکح مالسا هداینایسا

 ا یا طض یاش كنب دلار وت

 یسایفارفج كنيسير
 ۰ یباشنا كنب رصف (ازاز) هدومرلاب

 .یانن گم (هعلقلا) هدهنایداوغ

 بوقعی وا ندرادحوم
 - وکح مالسا هداساپسا . (۱۱۸4)

 .یداحما كنمعا مق ندن راتم

۱۱ ۷ 

۱ ۱ ۵ 

۱31 

 فسو ۱۱۹۳



4V۲ 

 دالملادمب
 بوقعإ ندرل رافص هددادفر كف وم NV ل

 لاغشا ییهروس تنولوط ن دجا ۷

 ن ینا

AVA۔ ردیاب عماج هدهرهاو كن ول وط ندا  

 .یسام

 هنس زو وا كن راکابلاو هروسو ره

 یر و هن ول وط ۳ هلن دم

 ۸۸۸(۰-) رذنم هدهبط رو

  AANAهلا دع رمآ هد هبط رق ( = ۹۲ ) ۰

 هچجراب كنتموکح مالسا ىکەدار اسا 2

 ینامال !
 كنب راعماج شورفرابو رو اشي هدنارا ۳۸۹

 ام
N°ای رظیک رس اب یدهم دل رادطمر 3  

 )-٩۰۲(۰ دضتعم هفیاخ ۱

 كراساده .( ٩۰۸ - ) ینتکم هفیخ ۲

 یره راح هل لیلسن ازیب هده روس

 ی . یالا یرصم كئاماس ن بم ۰

 یضارقا كولوط

 للاب ردتقلا رفعج یثدراق . یتکم ۸

 .ینایصع كزتعمنا )-٩۳۲(.
 هدسن و . هللا دیمع یدهمهداق ر :ا یلام»م ۰

 . یسس ا كننادناخ همطاف . تی ولغم

 ۹۶۱(۰-) نهرادبع یجنج وا هدهبط رق

 بس یعماج هسیطرق . قیام نتلدنا

 3 نا سنت ی (ه دهم) كوالادىء

 كباغای

TYE 

  Aرص یجنکیا ندرلساماس هدنارا )-

  ۰:۳یی دم داقرەسو ارا

  ۰“القا ندیاهو یا اق كدیمس وا
 یلمزا نیلام چ

 . ینافو كنم ربط ین وم ۰ یسیموم خرا برع ۳
 ادوار رز لزغد هب هکم درادطم ره ۸

 یسافل آ

 یو خرا

 :E داللآدمب
 ۲ ۰ ینالآ ا لادیم هد یطت ۹۳۹

 2 ةسدم) هدهبطرق كئلا نجرادبع ۰۱

 ٤ . یسریدنیا انب یب(امهزا
 ۰ ه(۳۵٩-) هاقلا هنیلخ هددادنن ۲

 ۰ ۰6٩8۰ -) یضار هفیلخ هددادنن ۶

 33 ۱ یا كە ولآ هدیا را

 ̀ بصن امصالاریما كقار ن دم لاو ٩۳
 3 روما زکلا كتفالخ ذوش . . یلدا

 ۰ یصیصخ هب هب ونعم

 2. نو كناجرلادبع . هبرام (هقنامز) ۰۹

 1 : ييولقم هوریمار
 | ندرایاماس كن (۹4۳ -) قتم هنلخ ۰

 ۲ .یفالخ هدننلآ یناصو هلودلافیس
 3 ریمآ ثا هلو دل زعم ۴ E هفہاخ ٩۹ ۶ ه

  یرلهفیلخ كنون لآ . يصن امالا
 ۱ . (۱۰۰۳) یزالآ هنتلآ یاصو

 . .ودلافیس هد(لصوم) كنیبنتم رعاش ۸
 ۲۶ یادش میکحكروت .یسلک هنارس كەل

 ۱ ۰ یاراف

 ۹۶۰۱(۰-) كللادبع ىج رب ندرلناماس 6

 ۳ .نیکت لآ یرادرس كروب هدهبنغ

 1 ۰/۷۲۰ ماکح یج رب هفیلخ هدهبطرق ۹3۱

 1 ۰ ىطبض ندنفرط رلبمطاف كل رصم ۹1۹

 3 .یسان كرهز الا عماج هدهرهاق ۱

 -(۱۰۰۹)ماتهیجنکیآ هفیلخ هدهبطرق ۷۰

 E E كز هلو دلا فرس هدیلح - روصتم

 ۱ .یسامرید اب یربیک

 7 « یسەبلغ هرایسز ردا كروصدم ۵ ۸ ٩

 ۹۸۸ ۲ ۰ ع اش راسنرب ناتسدنه یلامش

 ۰ دنس ۳ فرات ولعم یراق

n7 ۱ ی یهمانهش نیس ودرف  

 : ( ۲۰۱۰ ) یلافو
 یساشنا كنمماح



 EET ET ی و ایسوس کا سا نا نی اس تا اب تا CP فا ساسان به ی یه سای کت ی نت زی ات نوا

 عیاقو س رهذ

 دالىلادمب

۷۷۰ 

۷۷۰ 

۷۷۸ 

۷۸۰ 

۷۸۰ 

VA 

۷۸۸ 

۷۹۰ 

۷۹۹ 

۸.۰۰ 

 تگ ی رود كزتلود ۱

 .یساشنا كنب ریبک عماج هبطرق
 كراش دن ز ۰6۷۸ ۵-) یدهم .روصنم

 . یسامزاب ربشیب ریس همفد تاب
 ی رامكاب!هلراب رع هداس ایسا كانال راش

 .یداه یناخ كنیدهم

 .یساشنا كنعماج هبطرق

 هیسابع.(۸۰۹) دبشرا نوراه هفیلخ

 هدنامزنالراش

 رعاش ۰ یرلتبسانم هبابرغ كرر
 .هشاتعلاوا ءدیلولان «ساوت وا

 . رج نا « دعس نا « یدقاو خرۇم

 یتسهعدق هنمزا برع كنببلک ندم

 .یسشا ایحا

 ` (هنوس)كملادبعنا سیردا ندرا, ولع

 .(۲۲٩-)یسقا سيس ات یسیردا یبهد
 ۰( ۷۹۹-) ماده ی هدهبطرق

 یارس هد( هقر ) كدیشرا نوراه

 1 یسامریدب اب

 NYY) - ) ماکح ید هد هبط رق

 هنکلیلاو هداق رفآ كرلغانا مهارا

 اعنا جت رهص كرلیبلغا هدناوریق -ییییعت

 یامش ۰ بلغا ی . یرلمردشا اشنا

 -یسامقیچ ندنذوفن رلهفیلخ كناق رفآ
 تثتهدسز یسهحوز كتر نوراه

 .یلا سبسأت ی( ناشک ) هدنارا

 .ینافو كمظاکلایسوم ماما

MA“یوح در ایکمرب . 

 ۰ یساس ۱ كساف

 نیما یرالغوا . ینافو دادشرلانورام ۹
 .یرلاغوغ تفالخ هدننپ نومأم هلبا

 كن اس دانان و .(۸۳ ۳-) نرم امال

 كنب را١ كنوطسرآ .یربثأت هرابرع
 .یدنکلافوسلیف .یسهچرت هب هج رع

۱۳۷ 
۱:۲ 
Att 

۷:۷ 

۶ ۱ 

 دالعا | سا

 .ك. هع راعل «ییاتکربح ,یمرزاوخ یضابر

 .لومف

 ,رایناماس هدنارا

 .هددادنب تن وم امر اب یهاط هدناصارخ

 «یسردتا اشنا رلبارس

 A)» ۲-) نهرلادبع یجنج وا هدهمطرق

 . یر وهظ تان هل زیعم هدتیمالسا

 - یطیض ندنف رط راب رع تا وم رلاپ

 یی كتهدس ز هددادغب

 معتعم كد و یردار . ینافو توما

 2 ردکروت .(۸ ٤۴ -) یتفالخ هلیما هاب

 -روت كرل هفیلخ «یرلمریکه نخ راب مالسا
 «یرللا لیکشت یرارکسعهصاخ ندراک

 .یالردشیقص كرایکباب هدناریا
 .(۸۷ = ) هاب قئاو هفیلخ

 اشنا رلیارس و ان ییا صاس كمصتعم

 .یسر دتا

 لکوتلارفعج كرلکروت . ینافو كقاو
 . یراغا نالعا هفیلخ یمللاب

 ندناورق و سل دنا دا در ن هدساف

 .یسشا بلج یلاها

 .یبهمانتحایس نیچ كن املس

 ۰.( )  ۸۸٩ دمت ریما هدهمطرف

 . یسردنا طوقس یلکوتم كرصتنم

 هدنلآ یرلرکسع هصاخ كرون كتفالخ

 ۸ 11 -) زعم .(۸ 11+ ) نیعتسم ء ىس ال اق

 ۰ ( ۸۱۹-۱۷۰ ) یدتهم « ( ۹ -

 یناداخ نولوطهدرصم كنولوطن دما

 ٩۰(:. = ) یا سپسآت
 ۰ یموکح یجمز هرص)

 هب هرصب ۰ (۸۹۲-) هللاب دمتعم هفیلخ

 .ه رام یثراق هراب رافصو

 ,هعلق (هرفعلا)و (هقوشعم) هدارماس

 .یبانب هی



۰.۷۰ 

 دال دعب

 عزا ی ی تن ه واعم ۹۹

 . یسم رب دنا

 برع هداش رفآ یامش كعفا ن هبنع ۰

 كااوریق - ىست ی اکا
 . عفان نب هبقع .یسان

 ۔الشاب هه هرصاع یهبنطنطسق كرلبرع ۲

 .یور ا .یرلم

 . دیزل یو هفماخ . ینافو كن ه وأعم ۸ ۰

 كنيسح ماما یلغوا كنيلع ترضح

 .یسهبراحم الب رک . ینایصع
 . ناورص ىج ر هفلخ ۸ 6

 - وکسم .(۷۰۵ = ) كالادبع هفلخ ۰

 ناسل یمسر كهجمشرع . یحالصا كناک

 5 رم عاش . ىلوبق هرزوا قوا

 ا ا
 . یسریدتیا ریمعت ییاصقا دجسم
 .ینافو كفسوب نب جاج یسیلاو قارع
 یسا لر دشب اب كرلیجراخ

 .یرلهمشلرب هنرهش نوطناق كرلبرع

 اشنا ینعماج ناوریق كنامعن نن نسح

 . یسم ر دتا

 -رمسو اراخش ( ۷۱۵ - ) دیلویج رب
 هنس هضوح دنس كرلمالثأ «ىطضكدنق

 .یلوخد
 . یسمردشا نیز هک دل و

 -وم ین هرخصلاةهبق .ه وما عماج هدماش

 یسهمهلسوس هل رلقساز

 (ارهتنوفالود سهرهرسق هاقلب ءیداو)

 .یضارقنا كرلط ونیز و .یسه رام

 ندفرط رلبرع هادتموکح كروت یبرغ
 دنس كمساقلا دمت . یلدا ضرقنم

 .یشا طبض یتسیلاوح

 (هضور)هدرصم (۷۱۷-) ناهلس هفیاخ
 .یساشنا كل سایقم هدنسهطا

1۳ 

۷۱ 

 بمدالبلاد 

 )را 4

۷ ۰ 

 ۷۲ ء

IY 

۷۴ ۰ 

۷۹۳ 

Y1 

Vof 

Voo 

Ahi 

 ۱ رع هدرلبیع "

 1 -راب رع تاک ا هدرامالسا .یضارقا .

 .( ۷ ۲۰ = ) رم یجنکیا هفرلخ

 رم ریصق (۷۲ 4-)دیزب یجن کی هنلخ
 ۷(۰ ۳-) ماشه هفلخ

 روآ .یرهبراع (همآوو)و (روط)
 وتیز هدسن و : یاحوتف مالسا هداب
 2: «یسانن كنعماج
 ریتم ND هددادغب كس دهم

 ۱ 5 . یسر دتا ات

 ۳۷۰ -) دبلو انکا هفیلخ

 ٠ اخ هوما .

 ۳ الآ ف راچود كننادت
 ۱۳ را دیر ننپوا هب
 ۱ كنبالکشت ودرا مالسا ء (۷۵۰۰ ۰-۱

 . . یحالصا
 و ع هدناعارخ را سابع
 3 . یراعال
 ۲ هدنساداموق ليي وا درایسابع
 ٠ هبلغ هنسیلاو هوما هدنلاح یراقدلوا

 . یرلعا

 ET یراق طب يیهفوک گرلیسابع

 ۳ كشنادناخ هبومآ . یسهراعح باز

 ۳ ۰ اقشا هراسارا ند

 _ دغاک هل یتفرعم یراریسا برح نیچ
 ۲ رلبرع «هدنترمس كنیرارسا یلامتا
 0 ۰ یراغتا هاپوروا هدهلیسهطساو

 ۲ ذاضنا تخناب ی(رابنا) كسابملا وا
 3 ا

 3 رد ام ندرلب بوما

 6۸۸ =) یناغولوا نالعا
 ۲ یراتکرح یحراق هروصنم كرلبرع
 .  یرازو كرایکمرب ات كدادغب
 ا ا كحفتلا ن ءادبع ۰۸۰۳ -)
 ۱ اج را رعی راثآ سنانادنهو



 ٍ علاقو سرهف

 داليلادعب

 كلا هناتسبرع يونج كراباشح ۰

 .یرلالیتسا
 یجنکیآ هاتسبرع یونح كرابلشدح ۰

 .یراالیتسا -
ofینسهاتک برم كنەھر | یسلاو و  

 . یا ر

 .یندالو كرنب ترضح ۰
 .یساشنا ندنکی هک ۸

NS 

3 

 . یسهبلغ هورسخ یجنکیآ كرلبع

 هتمال-ا كلب رء . یال و وط جوروا

 القا
 .یسانغ دحا

 كدنخ ۶ یرلضرمت ۵ هدم كرلىلەكم

 .یترایز یکم كربمغس ترضح .یسانغ
 كربمغس ترضح یشراق هن رل بدو برع

 .ینداصت تليأ هلراباسنازب
 .یرفس هکم كربمغس ترضح
 كتممالسا ۰ ییافو كريمغس ترضح

 ترضح .یراشتا هدناتسب رع نونو

 ىباذكلا ةملسم كدیلون دلاخ .ركب وا
 .یلا

 .یرلغ | طبض ی ونجقارع كرلمالسا
 هرلبلسنازب هد( ندانجا ) كرلمالسا

 .ینافو كرك وا ترضح .یرلغا هملغ

 رم ترف
 هرایلنازب هد( ڭومز )

 للا نارا .یحتف كنهروس .یراهلغ

 دالہملادعب

1Y 

1۸ 

 ام

AES 

۱: 

 .یسه رامهیسداق .یچفن الشاب كە راح

 ا كله رص»

 یجنچوا نوجا قافا یثراق هرلبرع

 .یسمردنوکص خ م ەنیچ كدرجدزب
 هلصاملن ع .یناحوتف قارع كراب رع
 ا حتف یرصم

 .ىطبض ندنفرط رلب رع تي ه ردنکسا

 رار رال هدا نواب )
 . یسهبلغ

 اشنا یمماج دد دق ار ترضح

 «یسم رب دتا

 كنيرهش رخطصا . ییولفم كرلمارا

 یضارقنا دود اساس ی ولت

 ترضح ندرطوما .ینافو كرم ترضح
 . قفالخ كلامع

 .یرلغ اطبض یبرغسلبارط كرلمالسا
 ٌهءوق برع هدنساتنا یلیلاو كه واعم

 سيربق . یا سیسأت یس 4.
 .یطبض كن رلهطا سودورو

 تراحم هلا نیح كرلب دوم و كل رلب رع

 ینجا هدرارمش یلحاس كنبج .یرلغا

 كنم راهکلمتسم

 .ی ودنو مم كم رک نارق

 .ىلع ترضح- ی داہش تای امع ترضح

 . یه رام لج

 1 )ایصع یثراق هب ىلع ترضح كنه واعم

 یلدا نالعا هفبلخ كن ه واعم

 یغوا داخ هدهفوک كنبلع ترضح

 اح كرلب وما .یغارف كنسح ترضح

 -الو هروس ۰ (ردقهنسهنس۷ ۵ ۰) یک

 .یسیقرب كانبرلتب



 یوم خیرات 41۸

 «  شلدیا نییزت هلرللکیم فیرظ یرلیارس ایناسا . یدشلریو تیمها هدهنلامتا
 | برع «هک هدنروص وا .یدشمبا ىلج هدنروصر, سفن هدبرغ ییادب ءداز كقرش

 . هلیلاعفرب كوبوب رلیارسو راعءاج نالوارادیاپ هدنلاح یتسافت لکیهرب سیف كنتعمنص
 ۱۳۳ ۲ ۱ تسارآ .یدشارتسوک هلماع تمنصو نسج هدیرامعم نف«شلدیاانا
 اد «ناساملق _هدنجما دجورب نررد ملق هکم ملس چیه نامز مکي درک هعماح ر»

 1 دوغ وه روتشو « . نوسلوا لباق كمهعا AA همغیداملوا مالا یسو ضغوط

 ۳ 7 ۶ افتم لار ارج ندیالیکعت ینماشتحا ةي كوص كتنطلس:برع
 ۳۶ را !ارطا» : رویلبوس یرازوس وش نامز کیدتیا باطخ هنس
 ۱ !یارس مشت یرلکدتیا زب ربل هل رلکنها «نایزت هلرازب دلاب یک زوالد یاللوخ رب

 1 . .رط برع « رمق یراهجک ! ناک ذس ةعلق نیم هلرللاغزام مادهنا لابم «رلکحبح

 ۱ . «نامزینیدقا رب رلسکع ضابب هنیرزوا هكراراوید ندنسهرا رلرک هجرلکس یغهدنز

 1 .« یلیدشیا رلادص زمآ رجس هدنرزوا كفاورو باق

 :ل زمام

 ء۲ دلج ءرابخالا فئاص س (نماغم یکذ - نادیز یجروج) یخ رات هیمالسا تیندم

 | واتسوک س قیادم برع « له فەزوژ  یضارقاو یتموکح برع « نزواهلهو س ۳

 س یابدا خیرات برع «راوه س ۱ دلح یخ رات بیع ءرآ وه بس ییئدم برع « نو ول

 6 رهمهرق بس یخ رات برع هوللا دهس س ناتسبیع « هژرهوهد س دم ترضح « مع ربغ

 جرات « وپمارو سوال س ۽ دلج «یمومت خیرات « نیاتشلوا س قیئدم خیرات كراهفیلخ ۰
 3 مالسا « نوژیم س ۱ دلج « یرامعم « یعیانص مالا « نهدالاص س ۱ دلح . یوم

 دم ترضح «لبالراق بس ۷ دلج بنز عییانص « یمیانص



 ۷ ٠ ضارها باسا تاقا ناال ؛یندم مالسا
۳ 
 روهظ ندقرشبرغ ارکوص ندکدلباسبسأت یہ زلتیادم ےشتحو قالرابرلبرع ۰

 عفو الت را <. نی رش و رادل وص كق رش «نید ءناس «عیانص .یدعقا

 ندرلتدمراوح م «یرلخاداحا دنس هباس تیما سا ك ر لب رع بسه الامکت و نوئو

 لوبف یتسالسا راب رع .یدبایرلمربتک هد وجو توفر یلماودو نيته كردي هدافتسا

 اوم هدهباس وو « راشمروک یتفیدترآ . كن راهنارواکن> عبط ارکوص ندک لیا

 یراقدامالو نمشد كحهدیا راح هدرلنشراق . قد اا نا یر لتقف

 الصا .هلیرلتیزرفظ» كليا رابرع .یدراشمریوچ هنراسنجم یبرلحالس نامز
e:هدرلنامز كالیا « راشعا هلغاعم هلبا ملح اعاد هرابواغم . یدراشماملوا  

 ارج كنایداو نئاوف رلهفلاخ كليا .یدرلشهان را ندساقحو لدع یشداق هب هون

 . یدرلمللا كاردا هلا ینانس یاهد رب .هداعلا قراخ یکجا ۳1

 هلتقفشو قاره یلاها هداروا«هسراشل وا لخاد هب هر سه یصاح ااسا «رصه «ه روس

 هلتقو لباقم اکو. « راشقارب تسیزنس هدنرلسد و هدنرلنوناق یتلخ « رلشمتاهلماعم

 موق ر چه هدرود ول یو اط اط جارخرب وا اھ ندکر ویر .کدرب و

 نیدرب رک و ج خر هدنسهچرد ا < تلاغ ر راکهاسم هدنسهچرد نو رب

 تسهحماشم و ماح وقح 3 هدهنسر اشا ا كتنالتسا برع . ى

 هکمردتنا لوف یرلناتسلو ی رلتوناق < ی راند هدهاس وب رلبرع . یدشلوا

 رب هوا هدنززوا ماوقا یرلقدلآ هنلآ :یرلتعاطا . یدرلشاوا قفوم قباح كم
 رانا هس ایک اوین یدک دیک ندخ ران هک یرایدنک هک ی درلثما کک وفات 13

 ید ملک یعفادم هناکی كتمالسا

 تیا كن ةبماللسا اکیا هدیرب نور تل ندیا نا ۳  راسقف وم كرلب زع

 ماوقا «ماکحا ضعبیتح .یدیا یمالوا هدزرطرب یحامابالع ۱ كس و

 . یدرارولوا قفوم یالوق كى هربسه یا رلبرع هلس هسلوا نش جوک ههبولنم

 یا هرخ لا ؛ یدتدم ر دنتسه هأرق ماکحا فرص هدا یسدم برع

 ادر عون ر هقشاب « كئر ر هقشاب ارک وص ندقدلوا ادس تایسانم هلا یعاوقا

 هدتعنص طقف .یدرارونوشود هنارارحاكي هدنقحهبمال-ا ماکحا رلبرع . یدشلا

 لصاحساع هل اکروتورلبنا ربا هفام عم ؛یدرلشمهمهرتسوک هلبماع هدقرش یررح وب

 رالکه « هس رامسر ناوبحو ناسا 6 TED a هدتیرح ول اوکو ندقدلوا



 یوم جرات ۱ ٦
۰ 7 

 كد هر اسماوقا تلمر جن هدنسهحرد مو 5و و ندا رشا تو رعم روت هب مع

 3 نالوانارمکح هحرل رصعهاهح .یدشم4مودیآ ۳ یار >ا هس رزوآ یغنامدورکف

 تس دم ضاقا قوحر راساتو و رالامور 3 رسم « راسارا روا

 (یزرط اسایسا) یسوزاو برع رب

  یسورع وطاهد .ید راش ءام اطر وتسدهقشابندتمماللسا ارک وصندکدتسال ونقیتهاحو

 راغ هلرلرصع طقف ؛یدراششار

 كماوقاوب ناوموک هنتلآ یناسن
 اندی انص «ندنناسل ء,ندنتد
 هک و لاح .یدشلاقهرطاخر نزح

 یرکدلکح ندخرات هنح رلبرع
 -رمهذع مهمكا كنرلت دم هدلاح

 یرلناسا «یرلشد الثم ,یرل

 . یدشلاق رادیاب هنن یرلتءنصو

 ندا وح بوقس یرلبرع یتح

 یرلکدتیا عادما كرلنا « رلحاف

 هدلاح یرلکدهعا اجا یتدم

 ۱۱ ی یا
 . ید ناغطا لو ی رلناسل ید

 ا ق یسفرظ وط اه
 هدرللم کیدا راشتنا « یماکحا

 1 هدهجردوا .یدشلوارادبایو یدبا

 هدهباغهنب راسدیسادلا كده هک

 هدد رصع كرانوعرف « شما

 . ارجا كموق رب چنه هدن راتکلع

 ۱ یک یاب ییدممدبا

 رخت ی راز ونک ی یدمه دی رخ آو طبض كح اف رب پسهیداش را یاد ص كریم غرب ترضح
 . یدشلبا نیمأت ینضارقنا لر لتموکح ردتفم كنا یعارتحار دان زکلای كنمان «شع
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 ٥ ضارقنا بابسا تاربتأت لللانیب «قیئدم مالسا

 عیاض یتسما یراح طقف «شلوا راحود هفعضر یاس (رصم) هدرص و

 یسهربخذ ناتسبیعو ناتسدنه یلاوح و ارکوص ندنطبض ك (دادغب) .یدشمهما
 روکه رصب « هبیدنه طبحم رح رلمالسا . یدشلا افا یسهفظو ونرتنآ نوحا

 «شاق كسا ءزب قوماپ ندناتسدنه نوجا یرلقدلوا اح امام هرجا رحت «هنیزف
 «راشمیتک تاراهو وق وق ندناتسب رع .یعاو شالا «عمض «یشیردلف «ناجراد «ربب

 .یدرلشلآ یالومعم برغ یک رقابو نوشروق «ماح «ریمد «شام كوب لباقم کوب

 هرهاق ترا و . یدشعووا لقن ههبردنکساو ماش ندشیوس هعتما وب نوئو

 هافر و تورث وب یرلناطلس هرهاف . یدشملا لکشت یرلتورث هناکی كنيرلئاطلس
 یرلقدلواراحودیرلنا ءهبرضرب ناک ندبلوطانآ «ندلامش هدانئا یرلقداشای هدنجشا

 ییدلياذارحا هلبا هبقر تعرس كمىلس ناطلسزوای «شمریدنایوا ندرورغو تلفغ

 .یدشمکج هعاخرب یدبا هتتناطلس ككرلکولم یرلتیرفظم (هینادیر)و (قباد جص)
 .یدراشللا لاغشا عقومر وب و هدم رات راب رع ۹

 هلکوب « یرارا و عیدب كنتيدم برع یار ید ا
 <هک روسرتس وکه د یرلاطخ كوو هدهجرد كحهدیا بلج یتقد رظن كراب رع رار

 رابرع . یدرالکد یرب هدندصقاو ریارب هلقملوا رباح یفاصوا قوچ رب رابرع
 ؛ید رلشمهم هل هسکو ب هنس هج رد رالامور ندنرظنهطقن هبعاټجاو هسایستاماظتاعفاو
 اهد . یدراثمک هدیرالامود ندنرظن ُةطقن هناراکتهنصو هملع تامولعم طقف

 "ةرطفرلبرع .یدناكسکو بكب عقومیرلکدلیا زارحا هدشرات كرابرع یسورغوط
 هدسابقم رب مساو هدرابرع داجا رکف .رایدبا كلام هدادعتساو تیهامر, یولع

 نه ولواتس وک. ید راشم ازیع هلتناتمو مزعواک ذ «یکرلیلاموژقبط«رابرع .یددوجوم
 اور وا هد نوما هسیاقم هلاماوقا ندیا دب فک ندناتناک هنح یرابرع» :هکروسد

 هقالخاو هیرکف ةر رلبرع هکزربلیب هید قهسرولوا كجمديا هسیاقم هلا یعاوقا
 یطسو نورف . رلیدا قلاف هنسهفاک كماوقا نااشاي لوا ندهاشا رود هلشهج

 هحور یادغ هقشاب ندنرتاسد و رائآ كرلبرع رارصع قوج رب یرانوتفلاراد

 یرلقوج رب ندنعدادجا رابرع هسیا هلیتهج هیونعم فاصوا . یدرللکد فقاو
 »۰ یدرلشمک

 .یدرلشل!سسأت تبندمرب یلساساو یلم هدنسهیاس یرلتریغ یولع و رابرع

 ۱6۰ ه دلج «یوع را «قیفر دجا



 یعوم خیرات 4

 ام نلک هعوقو هدهرص ینجالوا گن هک اب هرصم اکو ند راک وام

 ایا برع قارع كنلروع انس وه .یدراشلوا رثأتم رلبع ندنسهفاک ةلراهزر

 كروي . یدسشلوا ملأ اهد رم و )۱٤۰۰() نامز ینبدصاب قاي هبه ر زا

 ۳ تتناطتس هرهاق طقف <« نسما وزرا كما وع ینتموکح ءارلکولم

 رویت «نامز وا .یدشلب ضرعت هبهیروس نوجما قلآ ینماقتنا كنراقح ییدنیا
 ۳ ۶ قوج رب هرامارها کیدتبا زکر ندرشپ دوجو هنیرزوا یایرفظم :قیرط
 هدنثل| یرلتا كنسودرا روم «ك.اعب ءصح «اح «دادغب «شمشیراق هدیراشاب
 لامز کیدلیا ارحملیوح ورغوط هنیراجما نلوطاتا" السا هبالسو .یدشمانتکنحب

 ر کر هارالناتع هد رص وا . یدرلنشلوا نونم هدایز كي رلکولم
 ر لناع كروم . یدشما لکشت کلہ رب نوجما رلکولم یرلعا ادب
 ارلک ولع «هلسسح یحهاسهریو بییبس هنتکو شرک كنتلود لنامع «هسایسوروب

 یش (هرقنا) یشداق هراناغع « روس .یدشلوا بجوم یرلتننونم
 ۰ دمو 6 «هرهاق «شمردنوک ربفس ه(ههاق) خاش یلغوا رک وض ندک دلبا

 1 ندفرط یاس : وام طقف «شِّا فلک یتساعوقوا. هنمان یدنک كتهطخ

 ا .(م ۱ع۲۵) یدشلدبا دزط هلا ريقح

 دو 0 كب ینراتوطسو ذوفن ارکوص ندراتک الفوب یراناطلس رصم
 e وا نانی اکو ندرصع یحنشب نوا طقف .یدراشم

 الف (ءرقنا) ینیدلوا راجود كنساباب ؛دیزیاب یحنکیا الوا .یدرلشمالک | ینغیدلوا

 ۳ ییدردنوک هنفررش نیمرح « شلوا قفوم هفمریدنونوا ین رایج كنت .
 نالوا نارمکح هد(هسور/) نامز وا . یدشلاا ادیب رارادفرط هنسیدنک هلرا

 یدشعالشراق هلتمرح سح هدهر زج هش نونو یان كس رلهاشداب لنامع

 ابا رورس رظن یرلتیقفوم یادو یلاوتم یشراق هرانابتسرخ كرلبلن اع هلصوصخ

 تينونم رب كلویوب هدمالسا ماع هنیرزوا یحتف كن(هینیطذطسق) . یدشعالشراق
 ا نوجما جح یافا كج ناطلس ارکوص اهد . . یدثلوا لصاح

 و : هدراهناعا نوحا یربمعت كرلوبوقو هارلهعلق یهدنرللود ناوراک « (6۱۸۱)

 یا لخاد كندریزج هبش «یسلییا ادس تبسانم هاب راف رش ۳ < یساع ول
 :e . یدشمردشلآ e نونو هنساشيراق كرلىلنامع
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 ۳ شارقنا باپسا «تاریئأت لللانب .ییدم مالسا

 ناتولوب هدنرلفرط یا كنکلام اقيرفآ هد٩۱9۰ . یدرلشمریدشلر, یت رلتریغ |
 یسهجیش یرلرفس قالراپ كنيدلاريخ سورابراب « راشلاق ناشیرو قرفتم رلبرع _
 ترعاكرلبلنایع«لحاس ارکوصندنو .یدرلشمرک هننلآ یسهرادا كرلبلناتعقرالوا |
 هلرلیوسوم و رلناتسرخ «راولغوالوق نالوا لصاح ندنجاودزا هلرلتیداق یر ربو ۱
 زلبرع . یدشمالاق رثا رب چیه ندنوخا ٌةطبار هدنب قلخوب نوتو ,یدشلوط "

 یر, هدجوا ايو هدنرد قنا كسوف نوتوب هدرلتموکح یهدنرللحاس هیریرب
 یتتکاع (ساف) نانولوا ءدادا هلرلف رش یرلقوج رب ندرلنو .یدرلشلنا لیکشت |
 هاتف رعم و لع ءرزوا قلوا یسرطاخ رودارود كنيرود راهفیلخ «راشمتا حیجرت ۱
 یرلتملظ كرالوج قرالوا بذحنم هنتاح یودب یمظعامسق .یدراشلوا لوغشم "

 .یدرلشلا باستک | تابح رب رج هدنجما

 نوا رالوغوم هسیا هدقرش . یدیا هدزک ص وب یتهضو كرلبرع هدیرغ
 یتمواقم لرلکولم زکلای نامز یرلکدتیا البتسا ههیروس ورغوط هرصع یحنچوا "
 برع قوچ رب نامز وا . یدرلشمروک هرزوا قلوا عنام رب نکم ریغ یسهلازا _

 رصم .یدراشعا مدرای هیرلتیقفوم كرلنا كرديا قاحتلا هنیراودرارمصم یراهلیبق
 ند(دادغب ) < شملیتآ یرلیا هرزوا .قلوا یفادمهناک, كتیمالسا یر یقاطاس |

 . یدشلا سالجا هنماقم تفالخ یر ندسابع لسن ندیا رارف مزبنم و بولغم "
 نامز وا .یدشاا شخ هزات تابح هرارکف نوتوب یسایحا هلتروص وش كنفالخ

 .یدراشلوا ریهظ هتسیدنک یتلخ ناتسبرع نوتوب
 اوح وب .یدیا هدقلوا فعض راحود هلراهعزانم یلخاد ام اد ن هدانناو

 یرب ندنرلنلک یرایا كنساسور نم .یدشلاق زا هتسمشود هنیلآ رلکولع هدكنل
 ردیادیلوت رلتباقرو رلتوادع هدنس یقلخنع, رلکولم .یدشمیغاح هلع یرلکولم

 یرادصقم .یلزک هارلکوام «:رلیربج تیاهن . یدرلشمهتسیا قلوا 8اع هتکلع
 .یدرلشعا تک رج هارهربدشلرب ی رلتوق یشداق هکرتشم نمشد و «راشمالک |

 لصاح هجش هقشاب ندکمنا امغی یرهش چاق رب « ندنتکر ح كرلکولم نامز وا

 هرم رر چیه هدندنوب « راشعولوب اهد هدششت رب رلکولع ارکوص . یدشمالوا
 یذوف كسر نیهتسیا مدراب ندنرلیدنک تیاهن «ید(م ۱۳۵) رلشمهمهدیا هدلآ
 .یدراشمامالوا لئان هدصقم رب هقشاب ندنکح



 ی خیرا" ۲

 9 هرات كلام عرسول هلی وف تیمالسا هدیرود تاج وتف «رابيع -

 ۱ TS «یدراشمتک یراباهدت رمجو نف هلمتمه

 دنا یه هنیراب)لقن وز روتر ازم ندفدلوا ضرقنم یتنطلس برع . یدشلوا

 7 > هلاکو ملع و یسهعشعش كلتسدم رانامزوا .یدراشمهعا هلخادم

 ,یدرلشملکج هنیرار هشقینغاط كنبراهرب زج هبش «هرللوح یدارفا تلودر نالوا

 2 تا ینماشای هدهالقتسم توادب رایود ی هددودحب دح و هب ووس

 اها زا زکلا .یدرلشلوا یا روتووا ناه ی راتنطلس قالراب كنبرادح

 ها فاطم كتهتیدم هلا کم هدو .ىدرلشماملاق هد اک هجردوا هب هجراخ عږاقو

 رلمالسا نوتوب نوسلوا هسرولوا بوسنم هفرعر کناه یه «ندنسالوا مالسا

 تعا ندحراب ييدلدبا طض ندنف رط وک اله < دادغب . یدیا ندنسلک هم

 3 سپسأت كنيوبا نیدلاحالص . ىدرلشمنا هبا اعاد ینقلخ زا «رلکولم

 ۱ ادب جارخالاحرد یرلریما كرلتکلم ییدتبا قالا هنتموکح زمنا ردیا

 س (ندع) نامز وا . یدرلشلا تراما سسأت رلربما یلرب هنیرزوا

 ˆ «تومرشضح . : یوا ما هنماقم ینو زنا كنتراحم قرش هلىتىح قلوا

 یدرلشعبا هظفام یرلتسانم هللا دنه هدنحا نوک حلص رب راد نرحو

 نداقالام «یرللحاس رابالام هلب | راهطا یهدنزکد دنه «یرلف رط قرش كنام رفآ

 ۱ :ا ترایز ندنفرط یرلیلوب برعبه لحاوس نوتوب ندیادادتما ردقهننج

 »ی دشعا ممعت هدنروص رپ یلساسا هدرلارو یرلسدو یاداع «یراکفا كرلبرع

 ۱5۹۲ و شمالشاب تسدم رب قالراب هداینابسا هده رص ييدسا طوقس (دادغب)

 ابرو نیزح ندنسهررزج هبش اینایسا رلبرع .یدشملوا رادیاپ ردق هتسهنس
 و یدرلشعا احلا هنسلاوح هر رب ءاردبا ترجاهم هدهعطق تروص هد

 هدرب كجهدبا لوبق هليا لابقتسا هلیاتبمیمص یرلنوب یلاها یهداحاس نامز وا

 .ءندنرلتطلسو تکوش رلبرع .یدرلشلا راظتنا هرلقلراک ادف كویوب ندنرلیدنک
 3 د ولد هلبنارطاخ ٌه كلابقا رب شعوس یرلبلق «مورح ندنرالامو تور "

 1 يسوم هلا دايز نن قراط قترآ .یدرلشمروک یمهلماعم نمشد ندرلیر رب هدلاح

 4 E ر هقشاب ندشزح هرطاخ كنبرارود قالراب كريصن نب

 هدنشبب تعفنمرپ «رلشعا بلق طبر ءزلفتل ا: قاس رب رابرع هلرلیر رب هدرود وا
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 ۹۹ ضارقنا بایسا «تاربثأت لللانیب «ییئدم مالسا

 نيد تدح ویکیماملیباب روخآ كنعماج (هیوما) رافالتخاوب تیاهن .یدشلوا بیس ۱

 یدیازن كنءدیدو تورث . یدشلوارجن» هرلکلکوچوک تك ج هلبانواوادع نیش هنمان
 تعاطا هتسدنک هاندلارصات هفیلخ هک یدشللا دییزتهجردوا یهصخش تاصارتحا ّ

 یسوط نیدلاریشن شبا توعد هیهیمالسا ثلاعیزیکتج نوما بیدأت یتسهدننمیا
 اله هوز وک یغیدامالوا لئان هتافاکم یتیدم وا ندهدصف ییدلبا يده هبهفیلخ 1

 هبلغ هتطوبح كنهصخش عفانم یسورغوط اهد .یدشللا طلسم ه(دادغب)ی وک

 . یدشلا لكشت ینابسا هحیلشاب كضارقنا هدرابرع یا
 - رع ۱ ۱

 رلب
 ارکوص ندقدلوا ضرقتم "

 ء ادتعام نوا یدام 1

 رکوص هفرضا قلا ا

 - ر رثا رب رادباپو یوم "

 تسمالساهدواء هک یدرلشقا "

 ۱ .  ندنراخروم زیلکا . یدیا "

 " (هدنسهزوم دیردام)  یرکا بیعرب کسا برع» :یکی یدیدكلیالراق
 داع تسمالسا نوح ا یوق |
 هدنسههاس یونعمروت و قرالوا هعفد ثالبا ناس رع ؛یدکعد لاقتنا هروندتملط ۱

 تقلخ « یودب ندیا تابح راما هلقلنابوح .یدشمالشاب هفمالراپ «تابح بیزر

 - ردنوکربمغیب رب لیوا لا فرط نمهموقوب نالوا نیو هدنعا رار یرب ندلاط
 ندبا روهظ ندیغ مع نامز وا . یدشما ناما هنیرلزوس كنا موق وب هک یدشف "

 ,قجهسهفص هاند وزج رب قافوا « شلوا یعولع« كناهج نوو تیدوجوم رب

 «(هطانغ ) ندفرط رب ناتسبرع ارکوص رصع رب ناه .یدشللا عسوت هدهجرد "
 تکلغ كانشتآ وب نامز وا . یدشقا ادب تعسو ردق «(یهلد) ندفرط رکید
 هعمل هجرلرصع هدنرزوا یمسقر دوو كنابند هلا یساکذ رونو یا تمه 1

 ید رظن كيهسنک رب چبه « هدارشرب زکلاب «هدارتشرب بوک ...یدشلوا ناشف ۲

 تودابرب ایوکرللوجهیاهنی وب نامزوا ,شمشود هنیرالوج موق هایسوب نیا بلج

 .یدشمتاقرغ هنسهلعشیاهج نوتویردق هب(هطانرغ) ند(یهاد) كردیالوح هنلاح "



 یوم خرات 47۰

 ا < یرامعم «تباط «هفسلف ناب مولع «تسه رع . .ردکچ هما كار وکنات

 حو زالوا رولوا لخاد هحالصو نوک «عیانص ولردیه ندیا قلعت ههبدیدو

 لا ندیم رود طف . ۱ دل وت یعابسم هناراکتاقر ی رلحاف

 لتلباق زونکم هدنساهد قالراب ثنموف برع ندیا ذوف هنحور قاما كرعش

 ۳ هلک نو . یدشمهمهرتسوک ینضف ندبسو و شلو اعو وشت نی ربا ك

 ۱2 ىس ,N قع ونوا یرلمسا كوو یک .دشرلا ناو ایس

 دا لک ینموق برع ارز .یدلکد دنتسه هراساسا ناتم هکنوح ؛یدموکح

 دق هلبا داشا ر یدبا هدننود كنسهقبط راز اکو رللاع « رارواکنح زاتم

 3 هالوا بلس هشوحم كتي دم ولرد مھ لا ندتسمالسا « ندا اف یتشحو

 هموکر ۳ نها لوو «ینهمرتس وک اضر هردف هلا تاحوز ددعت « یرا ر صنع

 ۳ :#۱ یدرولوا وه بوسرا قلم

 ۴ .دزواراساسا ید فرص كلتن راتم مکعب هد بيسر رگید هنضارها كلراب رع

 4 یداع توطسو توف هقدلوا دوحوم داحشاو تدحو هدنند .یدیا یسالوا دنتسم

 ۱ 1 ثماوفا لنکشت یتاروطاریعا هجوق زعا ردا روهط شالتخا بهذم «نشعا

 ۱ رع نونو هل توق تسمالسا ریمغب ترضح .یدشلوروک یتیدنالهجراپ رر
 اکو ندیربمغس تافو «هدلاح یکیدلیا یعاسم فرص هدبحوتوعج ینلئاق

 E اا لیا رایولع « یتوادع یهدنهیلع مشاه ین

 هد یتهاژسو ط كرلهفیلخ ندیا تابح راسما هلا افصو قوذ « ییرفت و ضع

 ۱ دساسا نکرو كنتم وکح برع «نامزوا ,یدشما رادهتخر ی رتساسا مهما

 رامور ا «شمالشاب هککوج شاوای شاوای تطاس یانس زالوا رولوا رادنلخ

 رب هم رلبرع . یدشلاو هدنلآ رابلغتم قرع برغ نانولوا داسفا هل راسار او

 7 ندهبالسا قالخا « یلتم هرشعوشع ناجا یقرت هد رهفلخ لداعو

  قوقح بصغ «قالخا داسف «باکتراو توشر «هرادا فعض هسبا هدنرودراهفملخ

 هل وصخ ,یدرلشمهلب ربا مدا عدا ورضوط هنموروجوا ضارقنا هلرهماش یک

  یسهلئسم تفالح «یرامروس یرلبا ید هدهصخش تافالتخاو تاصارتحا نو و

 هدنشبب عفانم قرالوا عا هب هصخش تاس وه نکشلدیا می رصت هلرل مش ثیدح

 . هتساعیواهلیتدش نوتوب كرافالتخا دوجوم مالسالالبق هدننب رابرع «یسالوشوق
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 ۹ ضارقلا بابسا ؛تاریثا7 لاملانیب «ییدم مالسا

 تراسج هناصع كردیاكاردا یفیدنولو هدنسشراق توقرب یجزأو دلوبون نیلاما

 طالتخا هلا یلاسها وب كزابرع یسحنکیا « كمرتک هب هکر در كجهسمهرتسوک ۱

 . یدکمهمر و نادم هنسلدا علب ندنفرط رانا كنسزلقرع كردیا 1

 .هراداتحنهدا لوا « راشمهمءربتک هلعف ندهوق یطرش ینکیا و رای ٤

 هکنوخ + یدرلشمهمروک موزل هناامعتسا تدشوربح یشراق هما وقا یراقدل | ا ۰

 شلدیالوف هلتلومس لاک ندنفرط یلاها «تاماظن هللا ند یرلکدرتک هدکلر
 تاواسنم < نوسلوا هنرولوا بوتنم هقرع یناه < ءدهراتا ی 1
 ینیدلوا سشسوم هنرزوا هقلطم تاواسم مرک نار 5 . یدشع ولوا شحم همان ۱

 بولعم هلا بلاغ «نامز وا . یدرلشعا راختفا هلا قسطت یماکحاو رابرع نوح ا

 لکا توف رب دوجو كب « كلام هعفانم نبع « هاداقتعا نبع < هنا مسح ناع ۱

 هدهحرد كاج هل دیا تیاعر ندنف رط ی یرلتوفو تردق « اوز یدشلا 1

 نوتوب هجم یرلکدتیا رابتعا هتناقحو لدغ هلعءا « یرلکدرتسسوک تناتم
 نم یکم برع .یدشمجا دوجو ضرع هدنلاح هلتکر دحیتم یتموکح برع 7

 فالتخا ون طقف ؛ یدشمشلاب اعفاو تموصخ هدنسب راف رع فاتح ندا لکت

 اک یرلرکف قلزسداحا دوجوم یر نوا مقر .یدشمالوا لئاز لک 1 ۱

 هب هنماللسا تم وک < نامزوآ یدشلولا ندنکی راتموصخ و <« هجرت وک شاب |

 « رانانتسرخ «هک هدهجرد وا . یدشلوا ادب یعاحوا ناصع رب هدراتنکلم عبات 3

 لوغشم هللا هرصاحم ی(هطانرغ) ندیا لکشت ینتنطلس زک رم كوص كتيمالسا

 یردوجوم كتلم رب یک هلباقتم تموصخو قازسداحا رابرع هدهرص یراقدلوا

 . یدرلشمزاق هلبرللآ یدنک یرارازم هلرانایصعو راتکرح رضم نوجما
 :یدشلازا هدقرعبرعق)الوایسهحش یرل|طالتخاهلراق رعرباس كرابرع

 كلاي < رایدا هسال وا شءاع ولو هدهدرلاطخ رتاساهدوالام عیسو که دهح ردوا

 .یدا یفاک هتسالوا فعض راحود كن رلتموکح اطخ وب

 ثح ندیدم برع هدن( براجم هدنقح یعومع خراب ) لوداراپ ووهرپ

 هلوصح هدایسا و اپوروا هلبا یتیئدم رادیاپ ان كموق کذ وب » : هکرویید نکردیا
 ةفاک كنبرکف تلاعف «اپوروا . ردقجهالدونوا الصا قلقالراب ییدرتک
 تفو ر چه یشزاق هزازکف رونه و ندا اهد زارا لوا ندنسدنکآ اخ
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 یوم جرات 9۸

 . هدنراتالو مهمكا كتموکح هلنروص وش «شمریدنرآ یتراسجو قوش كنبرارکید
 ۱ .r .یدشلک هدوجو راتموکح و رلکل ما یرآ یرآ

 . قدفرط رکید ترضم ندفرط رب یساعالهچراپ هلتروصوش كنتهوکح برع

 ۱ رب كوو نوجایسهبرکسع هوق كرلبرع «هنداحوب الوا .یدشمریتک هلوصح هداف
 ۱ تمدخ هنمیممآورشن كنتيندمبرع اينا «شعیالصاح ترضم هلتهج یفیداوا هبرض

 ۱ نامأت هدناف هدنوحمایبدلبا
 ۱ 3 ٤ ااسا و رصم . یدشلا

 ۲ ندقدلریا ندنتموکح برع
  داصهتنئدمرب قالراپ ارکوص
 ۴ ییا و . یدراشلوا بح

  .رطرتیلاو لوا اهد تيالو
 1 یدشع ولوا هرادا ندنو

 1 وص رب یداعم رابلاو طقف

 ۱ 1 یک یرلکدل ر دشک د هدر

 1 قعازا هزاب هد رایدننک

  هقشاب ندقمالپوط تورت و
  نوجما یرلکدع وشود یثرب
 1 هنسقرتو نارمع كتک.ام

 . .یدراشها نهذ فرص

 . هداعلاقوف یرلضمبندراتموکح لقتسمو قافواون نالبرآ ندنتموکح برع
 ۲ لکشت توف كداحلا ءندنلزا كنبرهرکسع ٌموق هدیسهفاک طقف « راشما قرت
 ۱ نلک ندجراخ « راشلوا نابرق هرلاطخ دلوتم ندقمالآ هرابتعا رظن ینکجهدیا
 ۱ .یدرلشلوا ناشیرب بولقس یشراق ه همدص فالیا

 ا ادا «هدلماعرب مهمرکید هدننابمیضارظنآ باسا ءارابرع
 ِ و كن رع برع 6 فالتحا و دوح وم هدتتسلج .یدبا یمالوا هدسح فاتح

 ۱ ناع « یرلاماشاپ هلا ماوفا ندسنج فلت و كرابرع . یدشلوا بس هنساملوز

 . بوافمیسبحنر :یدمزال طرمشییا نوجایراللا هظفاحم هدیراتوقوذوفت هدنامز



 ۳7-3 ضار نا تانسا ءار للملا ن «قتب دم مالا

 .یتاحوتف كزابرع .. یدشمالشاب هغمالهجراپ شاداب شاوای قلروطاربعا م

 ی راتوف قرفتمو قشغاط كناتسبرع .ىدنا تنمالسا «یلماع مهم كا ندیا نیمأت

 یوق برع ر یلپوط هلراهطرار یلسا او یونعم «شعا عج ه هطق رر نزد وا 1

 .یدشمریتک هدوجو" 3

 اف رد او ه دید د هتطللس تفالخ هد راب رع

 هنماکحا مر < نارق هاتف و . یدشلا موکح هط وقس ر یونعمو یدام یرلبرع 3

 و هدراششت یفانم هلدعو قح « هفالخا ءدعاق هرخ الاب هدلاح ييدلدبا تیامر 1

 ینتفص را ر ا یهقلطم ٌهرادا <« « لوئسمربع كرلەقىلخ هصاخ ابو :«یساللوا

Ka 

 < نابرع . یدشمحا نادیم هتالامحتساءوس یراما ارجا تطلس ل باک"
 هجندمینیدنولوب رایهاد لویوب شنا نیم هلباینافرعو اکذ «یساهدو منع هدنراشاب
 را ندرلناذ یک و طقف 4 ید خر وک هداف هنر ررض ندهقلطم ٌهرادا و 3

 ی راموققرفتم كتموکح «شمالشاب هکک وج شاوای شاوای تنطاس یانب هنالا
 . یدشمهما روهظ هداکذ رب لاعفو رهام قجایالپ وط ۱
 .یدشل وا بس قلق وز وب ی هدن راهبسامس تالیکشت هنساع الاح راب كنتم وکح برع 1

 كلام هراتحالص نونو یامو ید ءیرکسع یک هفیخ قط یردلاو تیالو 3

 هن رلباسح ام هرهمو وک هسرلت وطسو توق هکدع نامز «نوحما یرافدلوا

 بیقعت « كجهديا تباقد هلیراتوقو دوغ ىح . یدراشمالشاب کا تکرح "
 نوجاینیدانوا توق رب چبه قجاریدروط یرایدنک هدکاسم یلاطخ یرلکدتا "

 «یتیقفوم كنسهناد چاق رب ندرلنوب .یدراشلا یدصت هنالعا ینراتیک اح لاحرد "



 یوم خیرا +:

 كج هلي اتولوادع هداعلاقراخ هج رایدنک كنتندم نتالو نانو ارکوص ندقدقبج

 " یرلکدتیاریدقت ینسهبرکسع توطس هلبتقو كتیدموب .یدراشیا فداصت هنیرانآ
 "ترغاکنا قوفت هدیرایدنک هتیئدموب قرایالک ۲ ینسیملع قوفت هدزامز وا یک
 گلو و هل راتبندم مالسالالیق هصاخاب «هلب راک ذیرب ندهتوا رلبرع .یدراشمرتسوکت
 یلاع کی ءراشمتا داق قباجكب یتیادم کیو نوجما یراقدلوا كلام هدادعتسا رب

 هدنوجما تیئدم اکا یریغو قوش یرلکدرتسوک نوما ریخسآ و حتف
 9 .یدرلشملا زارا

 بشم مال وا ۳ ا كي ادعنع نکرردیا هدافتسا ندتسندم کی :راع رع

 تعارز هدننامز رلبوما

 را ا تیرح ون ءدملا کک رب هلرکف رب رح تیاغ

 ادباو هبلاخ ٌهوف «یدوحوم كلالقتسا رکف رب سط هدراب ع .یدراشعا قرت

 یا E درجو دارارتا کی یی هدنجا نامز رب زا یتلوذبم كنهبع

 ل رح هادحوم هجرد وا هدهف لف و نونفو مولع « هدعبانص و یرامعم ىج

 هد هخیشرب « قوذ رب یم هنسهفاک ناه كرلملع یرلکدایا سانتقا < ك ىدرلشملا

 قفاوم را ازم و رکف یدنک ندنسهفسلف نانو . یدرلشلوا قفوم هکمرو

 ربع. یدراشلوا لوغشمهلبا تادا ومولع «عیانص هدایزلا ءراكملا ین + رامسق

 :e ۰ ین هدنس هیاسهتساسا لماوع وب نوتوب ییایقرت

 7 ۱95 هی هدتسانبا تاحوتف رود یرارکف افو و كنح رابع

 ۳ اجردوا هدارک وصندکدربا هماتخ رودو ها شما نامأت هدناف

 3 اليشم راج «یضارا كج هلبدیاطبض یترآ نوجا رابرع .یدشلادیلو ترضم

 رتسوک شاب ى دقوا ناجا دوحوم یر نده وا هادی زاید هع امل اق نمشد

 ما "باس"
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 t0 ضارقا بابسا ءتاریثأت للملانیب ؛قیئدم مالسا

 هداعلا قوفو لمکم تبا یدغاک (اونتاسف) هروک هتناس كنسبردا ندنوفا 6
 هنیراهق راف (اویناسق) هدنجما نامز زا یراهشرباف دغاک اینولاناقو اسنالاو .یدنا
 - دغاک برع په هد(لمتساق) هدرصع یجنجوا نوا . یدراشمالشاب هکعا تباقر
 قوج ك هبانالآ و هرتلکنا « ایلاتبا « هسنارف ندرادغاک و « شل الل رژ ی ٩

 ارظ كنبرادغاک هصاعاب یرلباتک یسزای لآ كرابرع . یدشلوب عوقو تالاخدا

 ید ۸ هلا یت

 فشدم زغامز یذوف يهدنسهحاس تسدم كرابرع هللرویض و ۷
 ندرصع یحزوقط : یدنشمالاق یلاخ ندوات یارجا هترزوا یرلهبعش فاتح

 تالوصح 6 نیو تک هدوحو راباتک قوح ردق هحنلک هرصع یش نوا

 یتیئدم مالسا هلتروص و « شلونوق هنادیم راعارتخا رادتمق « شلافوج هرکف "
 - روک یسهفظو داسا هرالابوروا هلروص و رلبرع . یدشلو لاک هعشعش

 < راهقشو رادتمق تباف راد هنخرات یطسو نورف ندفرط .  ی 2م

 د یک یرلکدربتک هدوجو راس وماق مظعم قلعتم هلاوحا مارو رهمانتحابس

 «میانص هدساقم كونو هدهجرد یحهسءهدبا تباقر كتلودرپ چیه هدندفرط

 ی رلیدنک هلیارلعارتخا عفا هدعیانصءرلانب ےشتح قج الو الہ د ه هارو ریتعانص راکفا

 نو ازکوص ندکدتنا سسات هنروصو یسدم برع . یدراشفاط ۱ ۱

 یهورغوط اهدو شمریدلوط یفاشوب یهدنتب هرضاح تیئدم هلیا یتیندم نان
 ..یدشریتک هدوحو هطبار رب یلساساو نیما هدننس تبندم ییا و

 مشح و نوک و اخ یرلکدتا لکعت تسدم رب قالرا هحرد و رابرع

 ییا رادیاب نالا كتسدم و طو .رادگلاف هدنلآ یاس راع كح رات «تهوکح

 هدن رل هح وتفم كلام هدنرللافاو کو رود كرابرع هدرانا «هکردراو یرالآ م

 ردق هني رلمسق برف كنیحو هناتسدنه ند(ساف) .ردناسلوندیرلکدتا ممعآ ورشن

 .ردغل هرات ولم ,یرادقم كرامالسا دوجوم هدابند .ردسک یومع ناساناه هم رع

 . یدیا یسهحفص مهم كن رود نیدشار یافلخ«تاح وتف رود هدرابرع

 .یدرلشل | سیسأت تسدم رب یی ارگ نمک دینا السا هناهج هدرود و رابرع

 یراقدنولوب كرابرع هدرلنا «هک یدشللا تمدخ رصنعییا هدهتسسأت كتبئدم و
 ندرللوحندیا لنکشت ین راذطو رابرع .یدتلباقو دادعتسا یهدنرلاک ذو طح کی



fotیوم ی  

 یی كنهفشآ تعنص رابرع .یدا هعلا ندرلبرع به را(راووطاسئاتسید) ندیا

  ارکوص ندقدراقبچ هنادم یهبط داوم هلبقجازجا ندیا لکشت یرصنع مهم
 ۳ :یدراشما قرت هدهداسک هلبا تانابن لع

  ندقراطلا لج 4 یدلکد ترابع ندنو زکلا یرارثا هئادجوم كرلبرع

 ۳ كب هدقلر وطار ا مظعم و ندیا دادتما ردق هنندودح قرش یاسا

 e تاسدا یک تورابو هلصو « دغاک رلرلا و . یدراشعا جارخا هدرارتا عفان

 ۰ یکوب كرلبرع .یدىا داوم ندا ارحا وات ون وب و هنس رز وا كل رکسعو تسابس

 1 داحا تاذلاب یرارنا ضعب نا .یدیا هداعلاقوف یرلاکذ ی هدنمنممآ هندمراتآ

 ۱ ندنجوا رب كنايند زالوا چمه « راشمراقبح هنادىم یرانا طقف ؛یدراشمهما

 ۰ هدرودو .یدندلسقو تورابو هلصو «دغاک . یدرلشعا تطاسو هلق هنجواروا

  لطعم هدنلآرالثیج رابرعطقف ؛یدشم لا ممعت هدنیچامقاو تورابو تعابط «دغاک
 ۴ رل هجين عفان كرد ا قسطت تاذلاب «راشمریدتاقرت یهیندم طزاسووت نالاق هدلاحر

 . نوا .یدراشعا لامعتسا ایمو هدنسهرصاحم (نکم) رابرع الثم .یدراشا ءدلآ
  قدالبتآ رام مهلا ادص رب رریدنآ ینسوتلوروک لوک انداع «هدرصمهدرصعیجنج وا
 ۱ ی اهلیفا هللایرما سنوت ءدرصع ىر نوا اذک .یدشلدبا ارجا تاسرخت
 , هرخ لب . یدشعولوا لامعتسا توراب هدهدهرح برام ناک هعوقو هدنب
 ٤ یدشملنتآ رانمیم هلس هطسا و توراب هدهدن رله رام (هرب زا)و(هضس)نلک هعروق و

 - اوروا ارگ نم اهد <« رلشمالشاب هنعالل وق اراتعا ندحرات و ی وراب رللوساسا

 9 مت .یدراشعاللوق هدرلسل

 . -افاللوق تقو رب چیه هدننافس ریس ییهلصو رایلنیچ : هجنلک هبهلصوپ
 3 هدنراقل لوب زکد یهلصو هد ر صع یجر نوا رلبرع هک ون لامن ۰. یدراسشم

 ۰ یتماقتسا هلق هصافابو لیست ینسشیوروب كراناوراک هدلوج یک یرافدناللوق
 | هس ٩۵۰ . یدشلوا هلبود هددغاک مک تن . یدراشمتا لامعتسا نوجما قمالک آ
 هدنسهنس ۷۰۹ ,یدشلدالامعا دغاک ندکما هد(دنقرمس)و (اراخم) ورغوط هنس
 | مور .یدشقاهبرح یتسالناللوققوماپ هنر كنا هدنلامعادغاک «فسوب هد(هکم)
 3 رونک و نتک هدایناسا .یددغاکو هتشا «دغاک یرلکدید (ساماد) كنىراخرۇم

 3 4 یدشلدا قفس ىیرلەش راف ادشاک لید هدارو نوجا یتیدلوا لوذس تباغ
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 قطانم زوتسن ها یراج 9

 ات ۳۹ نوا ی ی ید سس کز لر ته 294 یا 1 A ETE نر در ا وو

 tor ضارقنا بابسا «تاريثأت لللانب «قیئدم مالسا

 راساساینبدنولود سوم «یدیازناح یتیهامرب هلادج وم ییلدم مالسا هققلاف

 هدیساهدماللسا هدناعارتخا و میانص «هدهبعسط مولع .یدلکد ترابع ند دیاق فرص

 ۔ؤم ییقح كن هبعسط مولع راب ص :یک ییدید كدل وم وه .ئدخلا ارحا ین ومأت

 هس رزوا تادهاشم ی رابقرت یادش مولع مولع .یددودعم ندن اتش

 ) هتفد رظن هدایز كا . یدراشعا اشنا

 .یدیا راهثداح یعومع «راش یراقدلآ

 فرط «رار, یرلقدروطواكراب رع

 هناطرس دادم لصوص یا 9
 هدهقطنم و . ىدنىقاي هج رد كوص

 هیابنا ةوقر فيثكت ياغ تایوضع
 هار هدكياتاس یک یرلقدلوا كلام

 مفان ریغو عفان نوجما ناسا « یس

 . ردلودبم كپ یسهرضم داوم
 هدا لوا یتفد رظن راب رع

a(رابالام) هصاحل ابو  > 

 -رللحاس (اهرفآ قرش)و ( نالبس)
 .ارو «شلدنا بلح هتنالوصحم كس

 ۱ هدینالوصحم هاقعولوب هدرا هلرا (رصع یعوا) ییرا جموط
 هدهوطخ سه ناه تانابن یهدراف رط و هتقلا یف .یدراشلو تفو هقفد

 یرلکج هلیمالوایتهدخ هبط هدنجما تاتابل عونتموب رابرع هلتهج ییدرتسوک لدپ"

 یرلقجایارای هننیزت ككرابارس و كرادبعم « هعيانص « راما باتا هلتقد لاک
 . یدراشمامروط یرک ندقمالپوط

 ر كوو هدط نف قرالوا یهحش تادهاشمو تاققد و رابع هتشيا

 لالدتسایمو زا ین (هردنکسا) هدننامز راسانو هلتقو : ىدا یقرت

 اهد . یدراسشلا قنسطت رلنا «رلشمعا داجحما رابرع یاققدت هعسط داوم نایولوا

 ممحتهداپوروا یونج ا اهد .یدرابرع یدحوم كنبط یامک یو



toیوم خرا  

 ۲ رب ااا تافك كما هسیاقم ىلاح ک ارکوص هللاح یلوا ندرابص
 ۶ ندبا ربع هلبا یسنراکتعنص رکف و ینافرعو لع ا رکوص ندقدقیچ ندایناسا
 ۳ ۱ ..یدشک ود هرازهارخ رب ملأ تکلم فبطل

 ِ س یک یر اکدّسا راب یارجا هتسرزوا یفو لع كم رع «راب رع

  ندرابرع كنرامعم زرط كسوغ یتح .یدرلشلا ارجا لات ر, كولو هدهنیرز

 " هدلاح ره طقف ؛یدلکد و غوط اعداوب اعقاو .یدراورلندیا اعداینکیدلدیا سابتقا
 1 . ,یدشلو ولوب هدناساتقا قوج كبندق رش هدنصوصخ یاعرف كنسرامعمزرط برخ

 ۲ | نورا ) اذک .یدبانیزح هلرلیزای هدنززط برعیموباق كناسبلک (یوو) الثم
 ۱۳۳ مات دلا الا مدنفوخ يزرع ةدرلر ریاساهدو
 ۰ جوک كیقلوب ینریثاتلرلبرع هدنرلاسیلک (شاماغ)و (هدناق) «(نوللهک ام) هدهسنارف

 . :یدراشم رکوا ندرابرع ینساشنا شینروقو هلوق «یلوق یثام « رایلبرغ .یدلکد
 3 .یدراشء اللوق هدرارامممینجا قوجرب یرایلپوروایطسو نوررف هقشاب ندنران وب ۱

 1 . نابتسرخ :یدرلشل ارثأت یارحا هدهرزوا قاداعو قالخا ابو روارامالسا

 و ارکوص ندکدلک هساع ةلرابرع نکراراشای هدنلاح تشحو ناه یراروینهس
 1۱  «هرانیدق .یدرادشللا لونق ارکوص ندنا یتاداع كلهلاوش «راشلوتروق ندتشحو
 ۱۳ وه ندسام وا رارکف یک تیاعر هنیع نلیدیا « رابتعا هرلقجوج و هرارابتخا

  هایوروا « هللا هجو یربعت كنوبولواتسوک «رامالسا یسویغوط :اهد .یدشمالشاپ
 ۱ نقی ك ندتلا یذوف كفو لع مالا رابلایوروا « راشلوا اح هل رات دم

 5 .یدراشهلم الو وق هدرلنامز

 3 - اربا امور ۱ افا هفیظو رب كوو هدتیرشب خم رات رامالسا

 1 لاا هسدم قیرط هلا ىرازى یونعم یعاوفا ندنا وع بوق ییغلروط

  «راشعا داشکلاع نفو لع رب کی هبانوروا ہدەلبا یراریثأت یرکش یک یرلکدلیا
  هئاملعم و كزابرع ۰ یدراصلا اسا یسهفطو ربهر رب یققح هدهفسلف و تاسدا

  ندنرثاتو ذوف كشيدم مالسا «وللیدهس .ىدشملا ماود رضع یتلآ ماع یراذوف
 1 ایج . ردراشمه ال رضاح یهاشا رود هدر رابرع» :هک روسد هد رص ييدلبا ثحم

 دود ردق هنآ وب ءهکروبلشالک آ ندنققدت كنبرانآ برع کسا هل یدمش
 . «.ردشلیتکهدوجو ندن رط "راب ع هلسف و رافشک قوحر نلیدا فطع هرضاح



 ۱ ضارقنا بابسا تاریثأت لللانیب «قیئدم مالسا

 دوج وم هدهقلطم تروص هشدهاسم«راکفا تبرح هدراب رع هح دم یيدتسا ءاود ۱

 «یدوپ اکو نامز یکیدلریو راسردرتاد هبهفسلف هدن رانونفلاراد (دادفر) .یدیا
 . یدرلردیا كارتشا راهسمک ندهذمو نید ه ناه «نایتسرخ «مالسا «رسشدآ

 «ک یدراردباتکرح هنافرطیف هجردوا هدنصوصخ حرشو غیلبت ییرارکف راثوب
 .یدصهدیاضارتعا هرلنو «هرزوا قلوا دنتسم هباتک ی درب چیه هسمک رب چیه

 همنمهآ یسدم هدنس E ما وفا ةقىقح راب رع ۳1 بدید كدلوس وه ۱

 ر وکلاداوک ندنارف ندبسو .یدراروینولوب كلام هفاصوا كج هطساو
 .یدراشم اوئأت یارجا هماوقانوتو ورغوط هنیراجماكناطسو یاشرفآ و هنیرهن
 لکل صوص رود ر هربا هدح رات « هک یدراو تلاعف رب زیسلاثما هدرلبيع

 وک هفتم اه هدنص وصخ ند ندلسارسا ی راب صع هد صا لولا یدروسدیا

 ندرلنا «راروییدیا ادیب تبسنا یالوق كب هلبا هیولنم ماوقا نوجما یراقدلوا

 ارکوص ندنراترجاهم «رانمرجالثم < هیبرغ ماوقا . یدرادویلآ یضادا قوچ رب
 لمکم « رادویمربتک ربار, یرانید زکلای رابرع هدلاح یرلکدرک هتیئدم قیرط
 رابرع .یدراروملکر ار هلیا یرارمشیتتسم بک ندزب و الدراهزایربره «یرلناسل
 - وتفم هنفو ملع ارک وص ندکدتیا النتسا هرصم ارک وص اهدو ءهنطسلفو هروس

 ماوقاو «یرلالوا بولحمههب رکف قاوذا ككرابرعیبس هدكنوب .یدشع زا ههیرات
 ندزجا سابتفا یهولع هودا ناب رع .یدیا یرلاع ولو هدناتسانم هليا هدمتم

 قرالوا هدنتلا یساح كنراودرا یدنک « راشعا هدافتسا ندرایروطست لوا
 هنناسدا نانو رابرع . یدراشلوا هطساو هنممعت هداسا قرش كکلیروطسل

 وس « راشلوا فقاو هلیسهطساو رایلبروس نالوا بوسفم هقرع نیع هلیرایدنک
 رکب وا هلا دم ترضح یتح . یدراشما راکفا سابتقا ندرایروطست هدرابلهر

 نانوب یغوج رب كراس و . یدرلشع ولو هدناسانم هلرادبط قوح رب هد(هکم)

aیبا ندنفرط رایر وطسن هد(هفروا) یکیراقدنولوب شلوا هدرورپ  

 .:یدرراشمشنس «دیشکم ناتولوا

 دوش یملع هد رلهعش یرلکچ هلسالوا اح هل رارتا رال هدایوروا رامالسا

 قراخینبراذوفنوب «هدایناساهصاط اب «هدرارب یراقداشای هناک اح ءراشا ارجا یرا
 كنايناسا نوجما دقت ینسهجرد هلذوفن وب . یدرلشمروتوک هبهجرد رب هداعلا



tیوم مرا" ٠ 

 .كنسهفسلف وطسرآ هللا دشرلا نبا نامز ییدتبا وزرا كما حالصا

 ,e اا حجر

 ندنک هدهسنارف یادش یهدنرانونفلاراد (وداپ) هصاخ ابو الاتاكرابرع
 یراق دب! رانيا هلی راینانوب ارکوص ندهابتنارود هداروب رلبرع .یدلکد یغاشآ
 زدذوفت و هلسب قرارت یرعاش كوبوب كنابلاتبا . یدراروییدیا ابا یهفیظو
 هیت ورهحبج ر ارک وص ندسم هتسومهد ! یش بیرغ» :شعا تیاکش

 كب هسک قترآ هسرا اکو ندرلبرع ؛یدشملوا رعاش لیژر وهدارک و ص ندرهم

 هداکلوک یعاوقا نوتوب و یراینانوب هدزعرابزپ ًاضعب ! قوی ینجالوا یشرب
 7 لاتا كعد ! كلمسرس ! تنج ها . یثتسم رابرع طةف ؛ یدلوا زمغیدقار

 . یدشعد «؟یعهلوا «یدلوص «یدلوآ یساه

 يمعتو رش هدعاانص و رکف !اع تدم ر هدایز ندرصع شب كرامالسا

 e ؛یدقو یریأتهج ردوا كرك كنأرق هدیرتاسد هفسلفو نف یرلکدتا "

 < ر مرک نآرقاعقاو .یدشمال وا یزفاترب چھ كارول هدهنرزوا هرضاح

 دا تیمالسا کوج ؛یدراردیا تمرح هماکحا و ی ؛یدعماح یماکحا

 : طقف .یدشلک هلوصح هدهاس وب یرلتوطسو تکوش كرامالسا شما قر

 7 مرو تیمها هفلاخت دوجوم هدننب یرلرکف و كلسم یدنک هلبا مرک نارق
 لاصبا ردق هقلخ هقبط ی.رارکف رح ینعی « یرلکدتک هنسپرلیا اهد یتح .یدرل

 .راکفا كقلخ راهفیاخ .یدرارونولوا هاج ندنفرطهفلخ نامزوا ءرولوا یرلکدلبا
 نوا كم هما راحود هبینصراص ینراتنطاس تخت « قمامروط یثراق هنتاسح و
 ارکوص تدمر «رولوالئاز قباجكي هنتروفوب طقف .یدرلردبایف "ةقوم یرلنو

 راکفا ءرادا هآرارحا «راراشایرح تباخیسامکح برع.یدربلیربغاحیرک,ل احرد املع
 | نم ا هننرصتخ برع هدایز كا « بصعآ رکو هدرامالسا . یدرلردیا

 لصاح ندنسامشیراق كراموق نیشخو یطب ًاعبط رتاس اهدو رلیربرب
 4 ۱ یدک یاکحا كنآرف و كنید «ءتفس هلل وصح كبصعت هدرامالساهباعءاتب

 اطا رابرع .یدیا یایسحو یلق كراناسنا نتهنلی هقبطت یماکحا هنارارحاو
 ِ مدنم مالنیض < رارالک | همام ینماکحا كنأرق نوما یرلکدوشود هعا

 اقا رود كنسدم برع «کهدەجردوا . یدراردیا قیمطت هامقح ی رح یانعم



 یمسا كنسهقشاب ندراررحم
 هژور . یدزامع ولوا و 3

 نا هسیدنرکوا هل نا غول

 نا هدام وط نس « ندانس 1

 شب «راشم ا سابتقایتونفو
 هدنران وتفلازاد رضع یلآ

 ء4۹ ضارقا بایسا ؛تارئأت لللانیب «ییئدم:مالسا

 قراخ هحردوا هقلخ یلسو راکفا هدهرص ینیدالشاب کجا مواع رشت ۱ 1 هایوروا هرخ لب تاذ وب . یداشللا لیصحت لاک | هدایناسا هدرهدءژ نالوا او ق
 .یدراشما ماها هلقر دباق ینحور هناطش ینسیدنک « هک یدشمک هداعلا

 ندنا خاسنتسا یرلفلوم مالسا فرض هدیرغ ردفهجنلک هرصعیجنشب نوا "

 «هزیود رانونهل « نوقاب

 ءاموطنسووتللیوود ون رآ

 هكراب رع به «نارغولرهیلآ
 -راختشتسم ی 0

 تیثرا .یدبا دودعف ندن

 رهبلآ و هک روسد ناتهر

 .«ردشع رکوا نددشرلا

 مولع برع راملب سع

 نانا ساتسا یعولع و

 ضعإ كفو ۴ .یدراشلا

 هدمط هصاخابو «هدن راهعش

 هسرخاوا كرصع كوص یتح . یدشلا ماود ردت هرانامز ناقای یذوُم كراب رع

 رابرع .یدشلدبا رشت راحرش لمکم راد هسرلرثا كنانسنا هدایوروا ورغوط

 .رادتقاو اهد هکیدراشل  ارجا واتر مظع هجردوا هنیرزوایرلنونفلاراد اپوروا

 ندنسارجا ییأترب ميظع»دبضهلیب یراهفسلف نیمهدیا لیکشت ناهربرب قالراپ هنیرل
 هادشرلانا هدن ران وتفلاراد ایورواردق هحلک هرصع یحنجوا نوا .یدشمالافلاخ

 یسرد لوصا هد ۷۲ 1 یجب نوا . یدشک ولوا نانا ساسا یسەقسلف

 ۱:۹ 0 دلج « یوم ےرات «قیفر دما



 یر حجرات 1:۸

  ماود رصع جوا مام تیولجم هننفو لع كقرش « شملیچآ ماع رب یکی هدنکوا
 ال یراراا كئاود یک دشرلا ناو انيس نا «یزاد رکبوا . یدشلا
 الثم  كنيرافلوم نانو نایدیاهحرت ندنفرط رامالسا یک ییدلدیاهحرت هب هجن

 | ید ناديا هجرت ندنراهحشرع هدیرارثاكسیدیلق واونوطالفا «سیتارق وسه«نیلاخ
 نورق .یدشع ولوا هجرت یاتک بطزکلاب زواجتم یزوبچوا هبهحنیئال ندهجرع
 رارثا یرلکدا هجرت كرامالساو ندرامالسا ینسهعدق هنمزا نانو یلاع یطسو

 ا روا هلسنلالد
 نالوا باغ یرلرثا ءاذک

 ۔ؤم هیدق نمزا قوچ رب
 ۱۳ ردیراآ كنزافل
 دیا هظفاحم هلبا هطساو

 -ولوپآ ال . یدشملی
 ٤ هلیا یرارثا ثاسوین
 ا كەل
 o 0 ومی هدنقح

 | کهدنقح راشاط كسيلەت
 3 یدا نده و یرتا

 وہ یرابهار یطسو نورف
 ٠ یراقدالوا فقاو هیجان

  كعيدقرودهدتیرشب واک یدراشع رکو اهدنسهباسرلب رع ی هعدق هنم زا نوح ا

 هرجم رب ندنرلعماج هرهاق

 هکروید یربلل ویسوم . یدشملبالوا علطم هدیاس وب هنسهنوفدم نئازخ

 . رارصع قوح رباهد هدایوروا كهابتنارود هدناسدا ؛زکیراقبح ندخمرات یرابرع»

 | رب یفدلوب لاوز هلبب هد( هبنیطذطسق ) تایبدا هیلعءانب «!زکیدررروک ینکیدهیرک
 و ۰ یدرلشلوا قفوم هاقلا هدقوذو هرض رلبرع نشهلر هناسنایسا هدورص

 1 هدایوروا « هقشاب ندنااع قرش «ناهز دعاسم كلا هاقفد و هعلاطم هدرود

 ا بولک هیاروب رانالوا یقارص ههیملعو هبنف تامولعم . یدترابع ندایناسا
 لات رس ولس ینکیا نت 444 هروک هناور رب یتح . یدراردیا تفرعم
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 ۷ ضارقلا بابسا «تاريثأت لاملانیب «قیئدم مالسا

 هدایز هدندرالدنه طقف .یدرلشتا هدافتسا هدایز كب ندنسهفسلف دنه هدیرلیدنک
 ارکوص ندنسالبتسالوغوم «یونفبرع .یدشملوارلبلنج «ندیا هدافتساندرلبر
 ملع كسنوب نا « غنیک روا هشوق یسانش ته نيح یتح . یدشلوا لخاد هنج

 قوج كي یراربئأت نالوا هنیرزوا قرش هلرلبرع .(۱۲۱۵) یدشلوا لخاد هلبا

 .یدتلا ماود لامر

 ییئدم ابوروا . ىدرلشملا ارجا رثأت رب مهم هل رلتندم هدهبرغ رلبرع

 .هدقرش یثاتو طقف ؛یدشع ولو هدرلساستتا مهمكيو قوح كي ندنتسدم مالسا

 یذوفن مالسا هدنرلتکلم قرش . یدیا هدتیهامو لکش رب هقشاب نوتبسب ندنک

 ارحا راتو چیه نرد هسیا هدبرغ ؛ یدیا ندن رظن هطمت عییانصو ناسا نھ

 یالخا « ین دا « یملع طقف «شاوا فءض تباظ ربات ناسا و عیانص ا

 . یدشلو یهجر د ر هداعلا قوف تازا

 هدلاح رب قرتم یتیدم ایوروا ارز یرلکدلیآ رثأت یارجا هایوروا رلب !

 هدب غ هده رص یغیدالراب هامسهعشعش هحالوا هبهالسا تسدم هدانناتسا . یدلکد

 قلناتسرخ .یدروس دا لبکشت یراهلوق كيهرد ی رامهملا كن ك ص ى
 مالظ ككرارتسانم رانو .یدنرابع ندرابهار قاطرب' لهاح یرلناسنا ماع كا كنلاع

 نوجاكمربتک هدوج وراراقلعتم هندقرابیزاق یراق هعدقهنمزا «رارناباق هنقامعا
 رظا رانامز قوح رب یتشحو كنابوروآ . یدراردیا هكرادت نموشراب هسرایدنک
 نواقحمآ هسلا هبملع رای آ كلبا ىدا ماود هد هجرد ب كج هديا بلج یاد

 «راهسمنک رونمزآ رب کف . یدشهالشاب ورغوط هرلرصع ینکیا نواو یح رب

 تعجایم هرابع لاحرد زالوارولوا قفوم هفلربص ندننفک تلاهج یکهدنرارزوا
 : ع قرش هاب ورواهملعءاس . یدراشع اط یرلنا قدالوا داتسا هناکب نامزوا «راشعا

 لخاد هلا یقلرط املاتیاو الحس اس اسا < هدایز ندنرله راح بلص لها «یفو

 تب ر  صوصحم هرله رته هد( هطیاط ) هدنهس ۰ ۳ ۲

 برعالویوت لا تتکمو ناولو هدنسهرادا ككدنوعهر سوبقسپ .یدشلدپا مات

 رانانتسرخ راهحرت وب . یدشمهالشاب هک یا هجرت هیهحنیئال ی رارثا كنیرافلوم
 یررظن سسحتمكبرغ نامز وا .یدشلوا رهظم هتبغر ر كوبر كب ندنفرط

 یسالبتسا كناخیالبوق هدیط تمنص برع .(۱۲۸۰) یدشعناط ءرالانجیشه



 یوم خیرات 3

 ايمو عییانص « هنناسل « هتد لرصم « شلاق قداص هنسیضام اعاد رصم هدهدنن

 نونو یرلقدیای كرلسوسملطب . یدراشلوا عبا را هدایز ندرلب ولغم مپ

 . یدشمامالوئروف ولرد رب ندرثأت كتواسا ران وعرف رل هدا

 ا هرابش یرافدامالوا قفوم هدقرمش كرالامورو هلرابنانون «كرابناریا «رابرع

 ۲ ماللسا نوو « رصم الثم . یدرلشلوا قفوم ندعا لامعتسا تدشو عیرس تباغ

 ا ورم هلی یسارو . یدتکلم رب نربک جوک كا هنیربئأت ینجا هدنجما یناحوتف

 من ندفرط صاعلا نب
 آرکوص رصع رب ندکدادیا

 . یتیئدم كلهنس كيب یدب
 | « هنید رب کی « شمت ونوا
 هتعنص رب ییو هناسلر کی
  امقاو . یدشلوا كلام
 - ناب هدهعفد رب رلمل رصم

 ا ا كنسراروطاربع |سنا

 1 ند لیدر هسرزرا یر

 ۲ هرخ الب طقف ؛راشغما

 ا نوجا لوبق یتیمالسا
  .رتسوک كلاهت رب كووب
 ۳ ۰ ید رلمق

 ۲ یناه هبرلیدنک . یدرلشلا افیا هفیظو رب هنالاعف هدتیرشپ خرات رلبرع
 ۲ كرلنا هلس ارکوص ندنرلیدنک « شما لوبق یترلتیادم هسیا شلک هسام موق
 هند زکلا رأت و یرلکدلبا ارجا هدقرش كرلبرع . یدشملسک یفادم هناکب

 تانیز هللا یزاب قوک

 ناحو دنهرلبرع .یدشلوالماش هده ونق و مولع ؛یدشمالاق رصحنمهعنانصو هناسل

 ۱ -رلشما لق هرلتکلمو یهبنف تامولعم قوج رب نوجا یرلقدنولوب هدسام هلبا

 ۳۶۱ للدته ندرارتا یف نامز ییدتبا تحاس هدناتسدنه قورملا الثم . ید
 ناس ندنفرط رال دنه هرخ الاب هعوم و « شمربتک هدوجو هعوت رب

 ES تشاف هرلبلدنه ۳ شرع یی زاوا هحر هناا



 قو قدنک  هفدرا ضع فاتح و نلک هنلکش هطبلخ رب قسفکی | ید ہل

 مالسا هلعءاس .یدرلشع وف هنادنمهدداحارتار دیقمو تابحرب «ررتسو ات ۱

 هدنس دم برع .یدشملسهدا هظداحم یتهامو یدحو هدنسهاس رلیرع یت 1

 يا زاها بس یی ادوار طو لب و ۳ 3
 هنیرابدیدو تمظع كرلساع «(ماش) ندا لیکشت تاب رب نیشنلد هرلیوما لا

 یراناخدصرو یراهناخبتک«یرلبتکم «یراعماج «یرلیارس ؛(دادغب) نالوازک رم
 :یدشٌنا مدقنهدهب(هرهاق)یتمظعو تکو ش كن(هبطرق) .یدیا(هیهاق)نالو ترهشهلا |
 ندقرش ولردر ین رارظن نوح یرلقدلوا شعاترح ندههروس یرلیوما ناسا

 تفیژ هتنرلیارس ٤ رتششلاح هک زکب «(ماش) ته یر ۰ یا |
 هد(هط رق)قترا .یدرلشم تک .ند(دادغب) یراذاعو یراراکتعنص «یرارعاشنر و

 هطرف هننرزوا ناصع نلک هعوقو هدننامز ماکح ی رب . دنا نکس ا

 ارو یتیدم سادنا ءرلعلوط هيرش ا یتا
 نایری «صفحی ءهلبا (ناورفق) (سنور) داور راسلعا ۶ ىدرلشملا لش هدهب

 هتباقر هلب رکیدکی یرارهش (ناسل) و (هباش) «(سنون) هسیا هدننامز نره یو
 ایلیجس ككرامالسا « هنسهرمز تیندم وب ندا لکشت هداقرفآ ۰ یدراشالشاب

 < (ناسلت) هلیا (ساف) ندرلنوب . یدشلوا لخاد هدیرهش (ومرلاپ)و یسکلمتسم

 (ناوربق) .یدمبات هتربثأت (ناوربق) هدکباحش)و (سنوت) «(ومرلپ) « كن(هبطرق)
 كن( ءیهاف ) یو ( دادغب ) نوجا یغیدلوا عبات «رلیمطافای «هرایسابع ای اعاد هسیا

 .یدشمالوا صالخ ندقلوا عيا هنذوف "

 < رابناربا «قرشاعفاو . یدراشعا ارجا دوم رب رثؤم كب هدقرش رابرع 3

 ذوف کهدقرش كماوقا و طقف ؛ یدشادیا طض ندنفرط رایلامورو رانانو
 لافشا هبورضوط ندورضوط . یدشمالوا هدنسهجرد یسسایس ذوق یسیندم |

 لوق یر لعباتصو ی رلتاسل <« ی رانید هرهش ر چھ ادعام ندرل رش یرلکدتیا

 ار اویس یک یتیدلوا هدنرود رانلامور . یدراشمامالوا قفوم کمد 1



ttیوم جرات ٤ 

  یسیلاوح هیروس و رصم «قارع رلبرع .یدرلشمتا تمدخ هنیراشتنا كنيرانآ و
 مدیا طبض یییوطانآ هدمب .یدرلشلوب هللا یتیندموب نامز یرلکدتیا طبض
 ی راتندم نیجو دنه هلیسهطساو نارا نامز وا « راشغولوب هدساع هلرلیلسنازیپ

 : یدرلشلا كاردا ینساهد نانوب هدهلیسهطساو سنازب یک یرلکدتیا سابتقا
 رق ةنمزا هدنلکش هنیفدر, شلوموکهتثآ ناسا رابغ هد هوا

 دبآ ورانا «هننارطاخ كن 2
 | یدرلشلا فداصت هنيرا

 ینلروطارپما برع
 ینیداوا لصاو هلاک ةورذ
  هدقلروطاربعا نوتوب نامز
 ۶ شلدیا تیاعر هنید نیع
 « شم ولوا ملکت ناسلنبع

 ديا تعاطا هرانوناق نبع
 م وک مالسا . ىدشمل

 ماوقا هج رلکسب ندیالیکشت

 كارتشا رب يتوق هديب
 ر هوقو .یدشلوا لصاح

 اع لرلتلم و كراودرا « تحاسس « تراجم ةلدابم یثراق هنیرکیدکی
 ۱ ان اذک . یدراشعا ناب یارحا هدنسههاس یراعشا دلراکوا و قالخا «كسد

 ر د وق ره . یدراشملا جازتما ءراشمشلرب «راشمشیراق «راشمشرہراج هلبرارب
 فلتخ هج ردوب .یدشمل ا نم هنیرکیدکب یت_رلتیلباقیعیبط «یتخیرات «یانعنع كماوقا
 .,یدلکد یتدم برعقرص <« تسدم یرلکدربتک هدوجو كما وفا هدنعسط و قرع

 .«فانوبهروک هنتیهامو لکش كنهنوع ییدلدیا دیلقت «كطبح یتیدنولوب «تیدم وب
 02آ رالماع و نوتو طقف . یدیا ییرغم و یدنه « یرصم « قاین «نارزا

 هتماوقا ورو نیتالو ایناسا «اقیرفآ زکلای رلبرع . یدک اح هنسهلج قلبرع
 .؟یدرلشمهعیا تطاسوهلق ینافرعولع قرشیاصقا «یاعادباو عیانصقرش یاصفا
 یلو هدكنهملشیا یهمزلام قرفتمو ناشیرپ یرلقدالبوط ندفرط یه انک

 هدلد ابو مصم

 ےل سا اک م ا ل ا م اس )یی د 4A7 دف دف دد دن ن

 یینزدنص تا وال ناطلس
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 هلا یافرت و یتساح نونو یت دم مالسا «

 .یدشلاارحا و لول و هد رصع ینیدنولو ۳

 یتئدم هعدق ٌهنمزا ردق هنرصع یجنکیا نوا ندنرصع یجنزکس كدالىم اساسا

 ۰ یدب رابع ندن رس دم سازی و مالسا هدرلنا «هکی دا دوج وم تس دم کیا هتم ۱

 6 هاش رفآ و اوروا < اس یک ینیدلوا هدایز اهد یسهبعسوت ٌهوق كس دم مالسا 2

 عوقو هلا یت دم قرش «یسدم مالسا .یدشعا راشتبا ردق هناستاتسا ندنح ىح

 یارجا لماع مهم ییا هنرزوا تسدم و ۰ یدشلا روهظ هد را سام نالو

 هدننامز رلیناساس « نارا .یدیا یرلتندم نانوو ناربا هدرلنا هک یدشما رثأت

 ندنرظن هطق یسهبفارغج تعضو یلاوح و . یدشمرع یرود ءاشا رب انداع ِ

 هطق هلرمشب رکف تده رصع ترد ماع ندنیدلوا هدنس ناتسدنهو نبح «سنازیب

 رکید یک ییدلک یراریفس نيچ ندفرط رب هناریا . یدشملا لیکشت یتسیطاعت _
 یروطسن ,یدشا هدافتسا ندنبانمدنه یراکفا ناراو یاسدا نارا هدندتهج

 «راندیاباسشا هنسهفسلف نوطالفایوسنم هن راکم ه ردنکساو هنا «یرلیهار 1

 . یدرلشلا هجرت ینرارثا كنسامکحو املع نانوب هدارو « رلشلک هناربا به "
 داکفا ناربا هدرلسناساس ارک وص ندرلتراپ «ندرلسومللطب ءندرلنکفلس هدیروس



 یوم جرا ۲

 وص ناع هدرلیمطاف هللا نولوطی .یدشلوا كمريدتبا ریمعت ی_رالان

 ءاط یرلوص «رلهتنزخ«رلو وف ریلنکح هلباناوبح هدایناسا .یدراشع,ا

 الوصر, لمکم تباغ هدنراوج (اسنالاو) رلبرع .یدشلدیا اشنا رللناق
 وا ندنمرنم یراوص كنب درې (او) نوجا كنو .یدراشمربتک هدوجو

 3 لاق و هلا لاناق ید هنس رال حاس ءزاشمر در وط هللا دس ر ندیراقوب

 ومآ یتراهضراع نیمز كسکوب «رلشمتا اقسا یاووا لیمکت قراپاب رالاناق
 ردرللاناق الآ هتفه ره ؛یدرلشملا اشنا یرارک وص قافوا ابو ینابیئرت نوفیس
 " یرللاناق قافوا هدرلتعاس نیعم هدعب « رارریدلوط هللا وص ؛ راراچآ
 اماللس . یدرلریشیلاح هغمر دنولوت هدلاح ر بطار یفرط سه ناھ كغارب وط

 ېک رانو می «لاقتروب ءرلشعا هدافتسا ندنسهبنابنا وق كنضارا هلروص وب

 وصخ وصخ .ید راشم ر.دشتی رلکحبج یک نیمسایو هشکنم «سکدت « «قینز «لک«رلهوبم

 [) قنقرط رلبرع « رلللاپوروا . یدراشمریو تىما هدایز كي هنعرز قوماپ

 ۳ ۳ كردیافیرخهنب راناسل ینغوجرب ندنرلمسا هویمو تابوبح نلیدبا



 2:۹ میانص «نونفو مولع تاسداو رعش

 یلاجد تموکح كلویوبءا هکیدشللا راشتنا هجردوا هدننب رامالسا كامهنا تغار
 :کدوید ابرکذواندنعارز برع :یدراشملس ترخفم رادم یلاغتشا ۱
 ندقاروط یرلادغ نیهلس یراناوحو یرلناسنا < نکا نک أ » نکید جافا » 3

 . « ردسک شمریو هقدص انداع « هسمیک ناتراقبج
 وص یرلهحیغاب «هدقمریدشدلآ همیلقا ینانابن «هدقلناوحیغاب هصاماب رابرع

 یرابرع یسهحشارو كنر كراكجىج .یدراشرتسوک تفابلرب كووب هدنتعنص قمال
 یسهشیدنا هناکی كنلاحر برع «كنبرارادمکح برع .یدردارو هج رد وص

 ر « ندراتکلم قازوا كب رارادمکح ., یدتکلام هب هحعاب رب ابر رظنو فرظ

 نوجا هدافتسا هلشال ندرلنوب «رارربتکمح و تانابن كردبا رابتخا رلفرصم قوج
 ضاسو ینحربق هلج زا . یدرازامروط یرک ندنیلج رانوحغاب رهام تیاغ
 هلیصوصخ . یدشلوا رابرع « ندیا لاخدا هباپوروا یلک یراصو ینام « ینایلماق
 ابلبجس « رصم نددنه یجنرپ . یدرلشمربتک رلبرع هدیغوج رب ندنانابن عفان

 هایلبجسو ایناپسا ینجافآ تود ؛ «یلوطانآ و سلدنا ینشماق رکش «هیایناسساو
 هدایوروآ هد فهل و صفو زاتکنا 6 ریونک < نارفغز | رس اهد < رامیان

 . ىدرلشملا ممعآ

 قجنآ ینکرب كغاربوط هدرلتکلم قاحصو قاروق یهدنفارطا دفسرحم
 یرلوص راقآ یر ندررصع یسلاها رصمو قارع .یدرلس الوا لصاح ها 2

 هسطساو رللاناف ىراس ره «كمرتتک وص ندشتلا رب ۰ كجا ,رادا

 یسهفاک كماوقا نالوا نارمکح هدللاوح و . یدراروبلسب یرللوصا قمتغاط
 و هدرلبرع اذک .یدرلشما ربدقت اعاد ینسهینابح تمیق كنتالح اقساو اورا
 تیا هدرللحم ییدلوا دعاسم كتهبعط لاوحاو كمسلقا «راشعا لوق یرالوصا

 هرزوا قلوا ندنرلیدنک یرلف رصم راهفللخ .یدراشلا قسطن هدنروصرب هنایهام

 هراندیا فشک عنه «رلشمردتبا اشنا یرارگ وص « راشمردزاق راویوق قوج رب

 . یدرلشادعو رلتافاکم

 كدشرلا نوراه « روسردزاق راووف هنرزوا یو جح روصنم هدفرش . 

 «یدروسریدتا اشنا و ترم هاردیافرص راد ۱۷۰۰۰۰۰ هدرز یسهجوز

 قو یرادس كلن یشا كلبا نامز ییذلبا طض ی( رصم) سا



 یوم خیرات 4

 لدا اد تدسانم هلا هفراعادو جهوسا < هیسور الثم «یرا رب كاشیا زا دا كنایور

 ادم لوا E i قح ۳ ك هلب ی 4

 ااف رق ردیا 03 1 زدم )۹ را مات و زن یا هاتدتم
 ۱ موروق) كنبرلیک برع قوچ رب نامز وا . یدرلشمریو تیمها رب گو وب هتنراهرات

 9 . یدشلوروک یربکدتیک هنیررالحاس (مایس)و (ارتاموص) « (رابالام)
 او کرس اهد . یدا لوا ندننامز ربمغس ترضح هدیرلتبسانم هلا نیچ كرلبرع

 یرلرادمکح نيچ هللا راهغبلخ ی ٠ . یدشلدبا ارجا هلسهطساو یرللو زکدو هرق تابسانم
 ذ كرلبرع . ىدراشملا دز اهد تاق فاش نم ۷ رک هشرکیدکی

 ءا فتاو ا اما هنیرفرط چبا كناق رفآ رلبرع . یدمهم تیاغ هدیرلتبسانم هل اق رف ۲
 1 رو یرلب رع برغم . یدرلشم ر دتا لوبق هدى راد هنغوح 3 كماوقا و قح

 دنا باب) رلبرع . یدرلرونولوم هدنابسانم هللا اشرف یطسوو قرش یرلبیع رصم هما
 ربع یی(الوییک) و (ازانوم) «(اوارب) قحن .یدرلرلپ رلبا ردق هنسیلاوح رابکنز « رک
 .هرافرط جا ارکوص ندکدلیا سیسآت یراهطق و هدلحاس قرش رلپرع . یدرلشلا نیست

 . ربع ینسیلاوح (روفراد)و (نافدروک) ۰ (رانس) « (شبح) ۰ یدرلشملیبهیک یالوق كب
 3 . یدراشغا تراز امد

 یر درو و .یدرلشع ولو هدیایساتم هدهلبآ اوروا هلا رالوت 9 مع

 . یدیا E ابوروا یلامش _ و ین رهنافلوو هدیرکید هدیفس رح یرکید

 رز تیاسانم نونو ن نوجا ۹ تماقا ال قوچ ر هدنن ونچ ااف

 AN ارجا ا قیرط ديفس رحم هصاحلاب هراج تابسانم طقف .یدیاییبط یسالوا هللا
ENE7 ج تبسانم رب قص هی یلحاس فرط کیاره ارکوص ندقہلوا ام موم  

 ات لاا « یلاخ «شاق «ایواندناتسا لباقم کو رءرینک یالقو در « ابرهک ندلامث
 39 و ه ایوان دن اقسا و تاللومعم ذوب e ا هوجو

 | یزلقد رظن رالی و روا Es تورت 9و اس ۳

 ۳ نسهیاس یراق لیکشت هبعانجا تثیه رب لاعفو روبغ قحا کلا ۰

 - زا رلنامز قوج كب اون نایاشای جا را برع . ید 9 قفوم

 ۲ ۰ ۳ لا یتءارز رابرع . OS هرزوا

 1 و هرح « راشمرتک هللاح نف ۳ یققح صوصح چت هیدن و رفت الا

 ىح . یدراشلا قسطت هلتراهم رب هداعلا قراخ «راشمریدتا قرت هللا تاده



 < لب یداقو « رجا رحم , هروس رالو ندک ندهیهاق . یدردک ورظوط

 هک یدراو اهد رللو ماط ی رکید .یدرولوا نیا هنس رلتماقتسا ترغمو هشرفآ

 دادتما ردق ه(نادوس) رورگاب ندربک یارح قرایالشاب ندسافو ناوربق «سلبارط

 «(اصابنوم) «(دشلهم) ًاراتغا ند(ارطوقس) هدنلحاس لامش كنارفآ . یدردیا

 .یدشادیا سیسأت یطخ تداجت رب هدزوا كم ندنرارهش (الافوص)و (الویک)
 « رسا ندارو 6 راردک ردق هکلاع یراق دلوا نوحه دارا ز یرارحات برع

 یزفروکهرصب «( لباک) و (دنقرمس) . یدرارربتک یزوت نوتلآ و یشید لف
 رام نی ۰ و شدیا ناما هلص اوم هدهلناتسدنه هس هط ساو رجا رحمو

 یلتمیق «تایرطع « تاراهب ندارو « راریلک ردق هب(ارطاموص) یتحو ه(انوکلاق)
 یهعتما و . یدراررتک راسا كسا فیرطو رلشاط رادتمق « یک « راجافآ

 كردیا جارخا «(ندع) دوخایو « ه(دادغب) قراراقیج ه(هرصب) ايو (فاربس) ای
 ددعتم « كا ماخ ايو شمنلشيا ءراناعل و . یدراردبا قوس هءیهاق ایو رصم

 . یدراریلک هدیراقباق نیچ یلکو یاچ

DSRNA , dvهم الف  

ETD eB Om nacaرب 0  

 (دنقرمس) دوخایو (ریمشک) و (لباک) هدایزلا ی راتراج هلا نیج رلبرع
 یرلناعل هبردنکسا هصالابو هير وس .یدراراپای هلراناوراکندنق رط (ناتسل وغوم)و
 الوا هصتما و . یدرلسای هایوروا یسهعتما نولو كقرش یاصقا هل سهطساو

 او راک نلک ند(هونج) و (كيدنو) « (هذب) « (ینلامآ) هدعب « ریلک هببردنکسا
 . یدرونولوا لق هلسهطس

 تراحم هناکی نایدبا هدافتسا لللانب وغوط هنیراتاهن كناطسو نورف
 زکدهرقو نوزیرط هدهنفلروطاربعا سنازب . یدیا قیرط نک ند(رصم) « یلوب

 (یراغلوب) نالوا یتختاپ كنيراراغلب افلوو یرارجات برع .یدربلیدنکهلا یتیرط
 «رافلب « رزح هداروب . یدراردک هلشرط یره (انلوو) و (رزح رح) هنیرهش
 رسا ضاسو یعوم لاپ « لاب « اب رهک ء كروک ندرارجان ییایواتیدناقساو مالسا
 -رلءهراپ یلهشوک لراهفیلخ «هدایزاسو ابنولو ءهدنرللحاس قطلاب مولا. یدراریلآ
 . روولو قوح كي ندب

 كترشیاصتا یوروا . یدراشلا نمأت هدنسهاس تراجت ییابسانم للملا نیب رلبرع

 - وا « یرلفرط ما كباق رفآ هلا نیچو دنه رلبرع هدنامز رب ییدتنا همش هل ندندوجو

TEEPE 



 یوم خیرات ۳۸

 صع یجندب یتح .یدشلواعیات هنیراهسابب مالسا یراتکلم قوج رب نامه كنا
 هترودرلیوما هدجهوساو هقرااد ءانولو ءایسور هرزواقلوا دناع هنیربخا فصن

 : 9 تشز نالساللوق هدایوروا هنلعءاس .یدشک ولو تاک وکسم قوح رب بم

 ۳ نارو جافآ كرلمالسا هله زا .یدیاینالومعم مالسا یمسقر ندس

 32 .یدراشما دلش لاحرد ین رامسر دناع

 19 ارجا رثأت رب زیلبانولوا سح ردان هداطسو نورق ییانص مالسا

 1 غرا اهد تاق ر نات و كرهلک راهلمع قوح ر ندقرش رجال «هدلاح

 ۱ «ى رامسر چی املا اب .یدشلک هعوفو هدنرود نامور هدایزلا هدو

 3 ۱ .یدرلشعا دسلقت ی رالکش قارب «یترارب وصت لانراق

  ردقنک هه رود یتح «هدهرص یا ممعت زرط كوغ هدایوروا

 ۳ .یدشمالوا لئازز ونه قررا ,RY یا بض كرلمالاسا

 ری نسخ كتکلم هلتهج ینیدلوا عساو تیاغ یموکح 9 ی
 و

 . . یدلکد هدهحرد كج هدا نامت تراحت ر لتوقف تالداىم نالو عوقو 0

 مورو نيتال «اقیرفآ هلبا قرش یاصقا هلرابتعا یسهیفارغج تیعضو « ناتسبرع
 ت رضح اساسا . یدرارربو تسمها هدایز كب هتراجت رابع .یدیا هدنب ابوروآ

 قدالوا لوغشم هلتراحم هسمک رب چیه نوجما ینیدلوا شما تراجت هلیب ریمغیپ
 ۲ ( رازاپ ) ر هدرهشیه اک هنس رطاخ کجا دیا صفقات كنتشح وردق

 ۱ . « دولوروک هداروب انا ا هدارو راورتنآو نامزاضم ۰ یدراو یرب

  «هدنفسرح نامز قوحر تبا ا ۰ . یدرونولوا نعت هدارو رلتاتس

  زکد اناد نوما تابلق هلتهج یرلقدنولو کاح هرزح رحم «هنرازکد دنه

 وادع زوحوا اهدو قباح اهدیمارجا تایل هلئلروص وب « رونولوا لامعتسا یو

 نوجا میاص ملآ « را « راردبا تک رح هدرللو نوزوا تیاغ رلناو راک اذک .یدرونول

  هدقلو نوجا ینیدنولویرابارسناوراکو راویوق هدرللو وب .یدرارروط هدرلرش
 ۳ فاربس) هدنزفروک ه رصل : رلنامل كلشبا هدایز لا .یدرلزعا فداصت هکلج وک

 ۱ رک (ندع)هدارکو صاهد .یدراولاناقر *ب(هرصب).یدبایرارهش(هرصب)

  «یرالوبناوراک . یدیا (انواسراب)و (هنجطراق) « (اغالام) « (سقداق) ء (هجنط)
 2 «راتماقتسا دنفرمس و نوز رط «هرصل « هکم « ماش «هرزوا قلواز کم (دادغب)
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 ۷ عیانص «نونفو مولع «تایداو رعش

 رپ فلت ندنجازتما نسح كرلنامرون هللا رلمالسا . یدرلشع وط ام كرهک
 ندیاهراداهنمان رلبمطاف یهطا لوا ندرلنامرون «نامزوا . یدشلک هدوجو تعنص
 اهد تاق رب قرالوا یسهرع یتلاعفو تربغ ككرلنامرون یرلهاکتسد شاق كرلربما

 ِ .یدشلا یک تلاعف

 هدوجو قرالوا یدبلقت برع تدم یا راشا نالببای هد(ومراپ)و ابابحس
 هدهرص یرافدلوا دنمهصح قاق هدنلوطا آ بلص لدا . یدشلمتک

 هبابلحس یرایک كیدنو .یدراشمالشابهنلامعاهدشاق نوحما رانوب یراسترپ املس

 هنف رطیه كنلاع قلناتسرخ یرلشاق یراقدلآ ندارو « شماضوا هدنروصیدام
 لیدبت ًارابتعا ندرصعیجنجوا نوا راشاق نانولوا لامعا هدایلبحس .یدراشعاپ

 .یدشمالشاب هک ا تسهامو لکش

 . یدرلشعا قسطت هدیلاسعا تاحوسنم نامز یرلکدلک هایناسسا راب صع

 هدیر, چیه طقف «شملبجآ یراهاکتسد شاق هدنراتبالو نوتو ناه كنایناسا

 هروک هشاور كنیررحم بصر یهطرف . یدشمهمهدا قر هدنسهجرد (ه رلا)

 .یدشع ولوا لامعا راشاهقوح یلکنر قالرابتیاغ هد(هرطا) هدرصع یجنح وانوا

 كنبرقلا . ىدراشملا قرت هدنلامعا شاق هدیرارهش (یسروم)و (غالام) اذک

 دلار ربع براش كسا هصاخلاب (هرلا) هروک هتاور

 هب(*ردنکسا)یتحو هراتکل# یل( ڈنداینابسا هدهرصیرلقدل آ یایناسا راب ےع

 وا تاجوسنم هدرصع یحنجوا نوا . یدرونولوا مارخا كيا ماخ و شاه ردق
 یجو كسا هدتالو رب زکلاپ هروک هشاور كنیسیردا «ک یدشمنا قرت هجرد

 یرادقمراحشاش یهدارو ءهجناک هب(هلسشا) .یدراو هصق ۰ ا

 كياحوسنم نان ولوا لامعا هدنزرط برغم رایاسا . یدعلوا لاب هب یشک ۰

 ۔وا كشاف و . ردظوفحم هدننمحملا را دیردام یسهوع یسا كلا نانولو هدلآ

 .یدشلدیايسرترلناوبح لفایآ تردو رشوف راتالسرآ «هحلارف هللالارق رز هنیرز

 کاج هنتسهضوح دیفس رحم رامالسا

 یلانص ایورواآراتعاندخ راتیراق دلوا

 رع هدننامز رلیتهلوراق اهد .یدراشمالشاب هكا رثأتارجا هبراتعثص هرزوا

 .وروایلامش هدرودوب .یدراشمهلیرایا ورغوط هننرافرطیمالطا طع رحم یرایک

 اه رشات معدانص اب ور وا كنمسادص سر



 یوم زیرا" ۱ ۳۹

 : نیدلازعم . یدشلا یر هدایز ك تعنص و هدننامز رایمطاف هلص

 و رار هش «رالوب «رارهن«رلزکد «رلغاطء«رلربق هنبرلرزواءشمریدتبا لاحعا رلشاق
 ا هم ربص و میس If كعقوم نھ . یدشمر داب یرلمسر هدمو هکم

 .یدشلزاب هدیرلمسا
 درارعشو نامور شا . یدشع ازاو ترش )۷ «هردنکسا

 ا رکید یرارادمکح رصم .یدرونولوا ثح ندنراز هبردنکسا

 یقناد) هدقبادو طایهد .یدراریردنوک ندنرراشاق هبردنکسا نوجا ییربت

 بر ون .یدراراپاپ یرامسر ناسنا هنیرارزوا «راردبا لامعا رلشاق ییهمریص

 ونولوارب وصت راه راوراشهروآ «رلسناد ءرارسن وق «رلتفادض ءراوا هرکلتخ

 . یدرونولوا جارخا هنیرلتکلم لاعث هل راک برع امناد رارثا سیف وب
 ۱ الامعا هدارو .یدرومشم تیاغ هدنحوصخ ینالاعا شام TE (سن)

 ر هقشاب تعاسره شاقوب .یدیا شاف نلیند (نوملقو) «یمهم كا كرلشاق

 1 .یدرونولوا لامعتسا هدرارک | رلشاق (نوملقوب) .یدرونوروک

 )ان ولوا لاا هد(هشوقفا) .یدراردیا لامعارلشاق سفت هدهد(سیربق)
 ارلشاق و هلیصوصخ .یدیا هدهجرد رب كج هلبهدیا تباقر هل رلشاق (ماش)

 ا ونو رق یمهمریص (سیربق) .یدروپشم تیاغ یغاصاخكنبرلکنرویناقال
 ۳ 3 .یدشلو تعر هدایز

 را ۳۳ت ف ااف ماش درع یخنزکس او ید

 دوب .یدرونولوا لامعا رلشاق كسا هصاخلاب هدماش هروک هشاور كنسيردا

 3 سیف هدنسهزوم یسهظاوا تراجت ( نوبل ) ندرلشاٌق نانولوا لامعا

 .رددوجوم
 تیها هقداوا هناعا شاق هدهدنسیلاوح برغم و انس انها

 رلمالسا را ندقدنولوا لانشا ندنفرط رلنامرون «هطا هلصوصخ . یدرلشم

 راح رب رب هناراکنوخا اعاد هل لنامرون « رلشعا هظفاحم ی راتمنصو تداع هداروب

 هامل هد مصع ینکیا نوا كدالىم < هک هدهح ردوا ۵ فرلشجا رايا

 ندنرلسترپ نامرون رلمالسا نک اس هدهطآ هروک هشاور كریبج نبا ندیا

 رلشای زوک «قرالاج رلهقوب راد «رلشما كارتشا هنمسام هزانج كموبلک



1 

1 
3 

1 
1 

 to : میانص «نونفو مولع «تابداو رعش

 داصحا هباشا یک یحارصو قاط « وزاو زکلای ییامعا ییج هداینابسا

 .یدربلیدیا لامعا هدرابنتج .نوجما كمهاسوس يراراود ان
 هیجاحز تاودا یلهنم یک یرلکدرووک یرلیا یلاسعا ینح رامالسا

 «قادراب هدزرط و هدنرارود تیک اح كليا كرابرع . یدراشما زیع هدهدنلاعا
 لا هدرلباق ییهنم .یدشلیتک هدوحو رارا سه كب یک لیدتقو هشش «وزاو

 تالومعمیلهنم .یدیاهش ویراص «لمشی «یلام «ینعرق :رلکر نالیناللوق هدایز
 تالومعمكنسلاوح هیروس .یدش2اقرتهدنرارهش ( دوص )و ( ماش ) لوا کیا
 .یدشلو تمف هدایز كب یمهجاحز

 «میشب ابرنک ۱.یدشعا قرت هدیلامعا اعواو كح هسرزوا شاط هدرامالسا

 .هنزخ كهللاب صنتسم .یدرلبربتک هدوجو تالومعم سف كب ندناح صو ققع

 .یدشعا روهظ راسحارصو قیر ا شلدیا لامعا هدزرط 7 هدنس

 نامز ید هنسهزادا مالسا هدرصع ی رصم

 تاح وسنم راب رع ندمسوب ,یدیاهدنلآ هل راطو الماکم یانص

 ندرابلسنازیب راطبقزکلای .یدراشمروتوک یرلیا ادیلقت ءرابلسنازب وءراطبقیلامعا
 ندنو رابرع مدلاح یراثدباب رامسر ید هدناحوسنم یرکد ا

 .یدرلشعا لامعتسا راک زبج مظتنم «رالکش یسدنه هدايزكا « راشملا رظن فرص

 «یرلهرناد درفنمایوسام «ینمظنتتروص كنانیزت زککلای ندنیانص سنازیب راب رع

 اهد . یدرلفما هظفام ی رامسر ناوبح تفح < یراطخ یقفا ۱ ناعم

 . یدشلزاب یرلمسا نیدشار یافلخ دوخایو رلنآ هنرزوا تاحوسنم او وص

 نلوتروا هنیرزوا كنهمظعم همك یرلهئوم كليا كنتاحوسنم برع
 ۱6۷ كتر .یدشلردنوک ندرصم لواكلبا یسوتروا هسک .رد( یسوتروا هه )

 هدنسهنس ۸۱۱۸۳ یتح «شلریو تیما هدایزكي هیوترواو هدنسهنس یحش(م۷۷۵)
 .یدشلواناربح هدنسشراق یفاطل كانم زتو ریبج نبا ندیاترایز یهمظعم هک
 : یلنوتس یهدنرزوا ,شلدیا لامعا ندکسیا لیشپ وتروا ندیا رتس ینهمظعم هک
 .یدشع ولوا نابزت هلراشام

 .یدشلابسک تلاعف هقدلوا یلامعاشاق هدرصم ارکوص ندنسالبتسابرع

 وصخ .یدراو هشرباف قوجكي روهشم هلیلامعا شا هروک هشاور كنیزرقم

 ایلام و تاجر



  یمومع خیرات ۳

 ..یدشع ولوالامعا رانجواردیه هدهدرصم هدننامز رابمطاف « شما ممعت

 ۳1 «ینر كئالومعم نالساب هدزرط و هک كير هاب وا

 N3 رشک د هدوک

 .o یدرونولوا لامعا ىح هدهدانلحسو هدهروس نکس

 r راشعا هظفاح اعاد ینراتسانم هلا قرش ارکوص ندکدشل

 ( دادغب ) تمنص و هنسهضوح بورغ ءلدیفس رحم .یدراشلا ممعت هدهدایناسا
 هشاور كس ردا .یدشهالشاب ەد( ناورف ( هدلوا كلبا «شعا لات

 اوحو (ایسنالاو) (۱۱۸) ارکوص رصعر ندنسالبتسا هیاینابسا كراطبارع
 م كننالومعمینبج هدادناسا «(هغالام) .یدشعا یقرت هغدلوا یلامعا ینج

 دت یارس نامز ینیدنالشاب هننآ اشنا كنبارس (ارجملا) هلبصوصخ .یدیا

 ار مظع یرلهاک تسد سلدنا < شل مزال قمالیاق هللا ینح ی راراود

 هد تا وب یرهش ( هغالام) ارظن هتناناب كنهطوطب نیا . یدشمالشاب هفمشیلاح

 ۳ :دق وب یمهه راف ینیج سه هسا هدهطانیغ .یدشالو ترهش هل راذح یزبدلای

 رال ارق كيلوناق « شعبا مود هنالما ییج ردق م یو رس نوا وغاز
 ۳ .یدشلوا رعد هدتعنص و (۱۷۸) زم رگ هنسهزادا

 تیاف یک ینیداوا شا قرت یتمنص كمتا لاا ینیج هدایناسا

 ۱۳ ۱ لا یسلطآ (هقدوبام) .یدریلیدبالامعا هدراوزاو ىلالجو
 امر ییدلیا طض یاسنالاو «ماژ یج ر یارف نوغارآ ىح «یدشما 3

 ر نوجا یرلوزاو برع نابولوا لامعا اک (اوسای) هدنراوج اس ال

 رد وا .یدبا یتمش كن یرلوزاو باراک تنصو لز دلای كناسن الاو .یدشمرو

 دليا عنم ینلاخدا ك ی ینح یسوئاتس كيدو هدنسهنس ۱6۵۵ «4 هدهج

 انولوا لامعا هدایز لا هد (اسنالاو ) . یدشعا انشتسا یتالومعم اتسنالاو نامز

 تعنصولامعا زرط هدنفررطره ناهكناپوروا راقابطو .یدیا رلقابط روفغف «هعتما
 فیرظ تیاغ رلکنر هدنرابنیج ایسئالاو . یدشلو ترهش ندنرظن طق نیولت

 یرلمسد شوق و نالبج «رلکحیچ قافوا «رلهمصآ یلقارباب شدنک اینک | .یدیا
 ام رء هتیرارانک اینک ۱ « ربنهلسشیا هلبا هنيه یئام راریوصت وب نوتوب .یدږیلیبا
 .یدرلیزاپ رابزاپ



 .یدزاشو یا
 هسا یراناقلاق 1
 .یداهدزرطفلتخح 1

 هدنسهزوم دنزدام ۱

 كسرها هطانغ 1

 فل هلا ارت

 شملسپاب ةدزرط
 .ردراو رلناقلاق

 راما
E E 3 

 فالوسم ینیچ "
 ولوا لامعا هد(هفر) "

 .یدیا رابح نا و

 ومس ن 6

 یرلیا ہدایزكپ یال
 رابرع . یدسشمتک |

 ناسا ربا یا اینچ
 2 ید رلشع رک وا ند 1

 ناف را
 ینیچ یرهش (یهد)

 r} میانص «نونفو مولع «تاہ داو رەش

 لم شلو وا ها مهام تیاغ یر هن روا . وای دیو یلهننم ی نه ربق و ضاس ۱1

 (هدن رلعماح هرهاق) لب دنق ۳

 نرم «یرلعماج یرهش (یهر) هدننامز روصتمهفملخ .یدشلو ترهشهاینالامعا ۱

 هدهدننن راب رع ه رخ الاب تعنصو .یدشلوا لصاو هبقرتیالعا جوا هلبایراهناشاک

 O MAO SE RARE ی شو

 و دلج «یعومج مرا «قیفر دجا
۱:۸ 



 یوم خیرات ۲

 8 ی جم هنر ر ی رلتعنص ناتسرخو برغم هدرانوب .یدراوهدتالومعم

 وباق حوط كانساسيلك هلطیلط ىمهم لا كرارثا نلیرتک هدوجو هدزرط وب
 هر هلرایزاب هجم رع م ندرافرح قافواو رالکشیسدنه فرط شیط كنولاق
 دنترام ت كىنسەنىس ۱۳۷۵ واق و » : هویناسا هنیرانک زن كن وب اق .یدشلدفا

 1 ۱ ۱ ی دقلراب هسد «ردشمس

 و هلص وصخ .یدشعا ممعت هدهد رصم تالومعم ربمد و 2م وط

 ۱ sc ر بذاح هدنالامعا زرط وب «شلدیا لامعا راز وا و
 اناا هدنتیادب یرصع یجنزککس كدالیم رابرع یار

 کر رار هد یر اتعنصنامز ی رلکدتسا طض
 دریم . یدروسدیا لاغشا عقوم ر مهم لامعا حالس هدننابم راتعنص وب

 « جلف راحالس نالماب هدرلارو . یدبا هدههاقو ماش یرهش راف حالس

 ریلی رب و تىما هدایزكي هند زن / هارارفغم هلناراحلمف صاح اب .یدترابع ندناقلاقو

 رو  هتاور كنفلوم سوماف یتح . قدر کتبر هدایز هحىلىق رابع

 3 :یدراو یمسا كس كحلىق

 هد یجنکیا « شا احا ینسهقیراف ( هلطیلط ) نج راادبع یکی
 رابرع ۰  یدسشمردنوک هده هبوشناس نود یارف نون هل ندننال ومعم هشراف

 + یتالامعا هحلسا طقف ؛یدیا(هبطرق) اعقاو زکر كنکلام یهدایناسا
 3 ۳ ۶ .یداتمهممدیا تباقر هلا هجو رب چه هب هطان عو هلسشا «یمروم ءهرملا

 اق یندعم < راوزاو ولردیههدرارصع یجنجوا نواو رک نوا (هرلا) هلص
 حوا نوا هروک هتتیاور لدصس وا . یدشلآ تربش هلکا لامعا راحالسو
 7 زا . یدرلیدبا لامعا صاقم و قا كيلج هد( یمروم ) هدرصع

 ۱ درصع یحنحوا نوا رش وب یتح . یدفرظ تیاغ رلولمان نالیباب هد( هلببشا )
 هد أ راب رع به عیانص هداروب ۲5 ندقدنولوا طض ندنفرط راتانتسرخ

 درب دا هد( هبلسسشا ) قرهلوا زاهج هملغوا » : ورد«نود لارف یتح .یدشلاق
 برع موملا . .یدشمد «کجهرو لف لىتساقر ناص هلران وتلا و ر اسان

 .ردراویحلق كن رادمکح سلدا هل وص هدنسهزوم ایناسا قرالوا دودعم ندنعب

 «قامیمهضق .ردشملیپب هد(لطیلط) یسولمان .ردهدنفانوزوا سوپر, زوتوا جلیقوب

 عطس هد دمر مسا



 تا

 ی هرکس یدو

 ۶۱ عییانص «نونفو مولع ؛تاسداو رعش

 .یدرلسالیرآ همسق یبا هحلشاب تالومعم یرلکدتنا لاعا هدزرطو رب 8
 هدیرکید «یئالومعم قرش ندا یقرت هداصومو قارع « ناسارخ « نارا یرب

 هیروس ینعی یتالومعم برغ نالوب جاور هدننامز رایبویا هدیدالیمرصع یجتز کس
 .یدشل اماودردق هنسهس ۰ كدالىم تالومعم زرطو .ردشتعنص ۳9 رصم و

 . یدشمالشاب یسالتسا ورغوط هبرغ كرالوغوم مات هدرهرص و

 قیراو نادعمش « راش یرلکدتا لامعا ندرفاب هدقارع یراقو كرلمالسا

 .یدیا ندنلسو 1

 نالسرا «ناوح هسرارزوا «رونولوا لامعا یاعواو لئداق قالراو رله ربا

 . یدرولوا عفاو هد یغلدلسأی رامسر ىلا رابات اضع .یدرنهلشرا یرامسر شوفو

 -وک و رلکح یربثأت نیع اینک ا یک ییدربتک هلوصح ربثأت رب یا رلاعداباق وب
 ء وصجم ماللسا نلیربتکه دوجو هدزرطو .ید ل شل اح هکم تک هلوصح هدهلراش وم 3

 هدایز كا ندرلهزوم وب . ردراو رلرا سه قوح كب هدنرلهزوم ایوروا ندننال 1

 هدوم ) . ردیسهزوم (دوول) هليا (مولهزوم شیتبرب) رانالوا كلام هبهیمالسا راثآ "

 تروم مد و ول ر

 .ردراو راهحراب مهم ۳۳ هب هه الاسا ۳1 هدهد(نوناه

 .یدرلشعا لامعا هدرللکه 2م وط یراراکتعنص مالسا

 نوا ندنطساوا رصع یع وا یمظعا مس كرللكىھ و

 روہشم كا هلاق ندرلهالسا ۰ یدشماماپ او رامطاف ردو ه رصع یجنکیا

 ۱,۰ لکه : ردیلکبه ناوح ر یلداناق نانولو هد(هزبب) مولا » لکه م وط

 بلص لها لکه .ردهدنلنوزوا هرتمتاس ۱۸۵ و هدنکلکسک و هرتمشاس
 كلکه .ردشلربتک هیابلاتا ندرصم هلسهطساو یرومآ لارق هدننامز یراهب رام
 تباغ یرزوا . ردراو هرزر دو . ردسافف لات راق یشاب « نالسرا یدوحو

 كسکرب ندحنوط هدنسهزوم (خینوم) هدرا رب رکید . ردشمنلشیا فیرظو ها
 (هبطرق) اذک . ردهدنفلنوزوا ۱,۳هو هدنکلکسک و ۰,ع۷ لکه و . ردلکه

 و هد(اسهزلا هسدم) لکه و . ردراو یلکه تا و ندح وط هدهدنسهز وه

 را قوح رب اهد هلاق ندرامالسا هدنسهزوم (هطرق) هقشاب ندنو . ردشع وا
 و . ردهبمال رب فیرظ هلاق ندننامز دم یجنحوا یرامهم كا 4ردراو تعنص

 یدعم صوصح هز هدبآ هداینابسا . یدشعولوا لامعا هدنخرات (ه ۷۰۵) هبمال



 یوم خیرات ۳۰

 ۲ یذوفن هارلکروت تفالخ ارکوص اهد . یدشمریدپای یریوصت
 عا ندحشرات وب ege e SS عق لات

 یتغدا) هلص وصخ .یدشلبا قرت هقدلوا هلبتمه كراکروت یعیانص مالسا

 . تالومعم رقاب هدنسیلاوح قارع نوجا ینیدلراقج ریقاب قوچ كب
 اوج (لصوم) هراب شوموک هدرصع یجنکیا نوا یتح .یدشلو جاور

 <« رلشما لامعا هراپ رقاب راراکتعنص نوتوب « شمقلاق نداتروا الماک
 :دنرزوا تالومعم و . یدرلشعای ندرقاب یرارثا هناراکهنصو

 رع ناسنا قوح ر «یمسر ناسا هیر كنبرلهرظنمربف نالسای یر

 شاب لور وک یرلمسر, یراوس مدیرژ وا راهزاب <« یرامسر رادمکح

 : شوموک هک یدشعا عمعت هحرد وا تالومعم رقاب نالسای هدزرط و

 : . یدشمشود ندزوک نوتیسب ناه

 1 ۱3 رز ناسنا هدایزلا هدنالومعم رقاب یرلکدتسا لامعا كرلمالسا

 ۶ یدریلیرتسوک قرالوا قوا یو قارزم هدنرللآ رایراوس اینک | .یدبلاف
 ؟رایجهقزومو یراهصاقر هدنفارطا هللا رادمکع رب شمروطوا هیرزوا تخت

 درب < نالسرآ :نالساب یرلمسر قوح كا . .یدرونواوا ر وصآ هدکلر ۱

 ۳" هنرزوا تالومعم را نالا هدزرط وب . یدربلیزیح رهباتک

 11 رپ الوا هسرزوا كباق . یدریلساب را هشاق ندربقاب ی نم ربق هداضعیو

 اقا هدنراهرآ ءلراکزیج . یدرواوتروا هلقرو شوموک یرزوا هدعب
 ۳۹ هنادسم یغلقالراب كشوم وکه لار وص و «یلیداباق هلعبام رب

 ,LL هد نوجا كنو .یدربلیر دشب اي لر همان 7 هنرزوا یحطس هرفاب

 ت اک < رافال هلروز هناحم قوبوا .ییلنک هروک
 قج اباق شوموک هنیرزوا حطس رب شینک دیاش . یدربلب ریدنوط قرالی
 دعا . یدربلیزاق هدرلکللد قافوا قافوا هنیرزوا «زاملجا زکلای راقاناب نامزوا
 د ۳ ی هڪ ا د كرەك ودهلحیکج ءرولوت وق هنيرزوا كغاتاي یمهقط شوموک

 ۱۳۱ (لموم) نرتک هدوجو تالومعم نقاب هدلوصا و
 یدراودما بلج یرانوب امناد هنیراتکلع یرلکب لول . یدراسشعازاق ترهش



 اص ندرانغا كراو ۲
 . ینهارول ؟
 -راتعنصوب رامالسا 1

 هندزوا رقاب ادعام ند

 . یدرلشمهلشلآ هدهنم

 تعنص وب هدیرفم هلح زا
 كا .یدشل ارت هقدلوا

 مولا یسهلوع لزوک
 نانو هد( قورسشا) ۲

 وب... اسم و 1

 زآ و شبنک تیاغ ضوح
 ی ردهدکاش رد ا

 تیاف هن رزواریقاب یشیطو
 ردشعل هنیه هی راک تی ۱

 اما
 و توک را

 لوص یالومعم راقاب |

 لاضا ورغوط ا
 . یدرلشمالشاب هکمنا

 رصع یجنکیا نوا هدو ۱

 هدایز ا تعنصو .یدیا

 هدنرلف رط نازاو قاط

 كسمال-ا .یدشل قزا

 نآرق هدنرلنامز كلنا

 ۶۰:۲۹ عیانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 را وص ٤ شملساب هجا ا هدر 6 لاتراق رب 6 راوناح ۷ ندب وا هدهس رلشاپ یاب 3

 (رصع یجدرد نوا) یسواق عماج 1

 یر وصل كالا هدناکوکح و تال ومعم عوو نوحا ييدلدا تیاعر هنماکحا حر ۳

 یدنک هنیرزوا كنسهراب كردیا دنلقت هرللسنازب كللادع زکلاپ . یدزاملمای



 یوم خرا ۲۸

 دنراهزوم ابوروا راس اهدو « رول هلبا راوطوق نالیاب هنمان نجرلادبع
 قعوق تایرطع و تارهوجم aN ريو راوطوق

e 

o. ههبددو تئز رامالیسا . 
 1 ی تىما E E ۱ 21 ر

 ى اقدناللوق یر نک لخاد تا و ر

 ر م .یدشملریتکهدوجو هل ر وص هقاق هسرز وا نو دوخاب « یمنلشلا اب

 .ولوط هللا تارهوح یک وب یراهتیزخ كنيرلهفیلخ هیمطاف هروک هتتیاور
 رو کیا ٤ تارهوم ییتمیق هدایز ن )دک 3 ی E ك رص تسم هغ اخ
 ط هتیرلهنس ۱۰۰۰ كدالبم هکرویلشالک | هدنداروب . یدراو یقاط حالس
 یسفاک كتالومس وب . ىدشمتلا قرت هداعلا قوف قلیعویوق هدرلمالسا
 دوم یرلیارس همطاق نایاشاب چا هد دو تشز هدیسه. یک ینیدلوا

 ٤ . یدشلدبا لامعا هدهصوصخ
 »ی یدلکد یتاشآ ندرانو هدیرلک امها هماشتحاو تشز كن را هقماخ هبط رق

 5 .یدیا ندنوتلآ فرص یسواق كنبر ندنرایارس هبطرق

 ۳ 2: یدشلدا انب هنرزوا رلکرد یلهقاق توقایو نوتلآ یاواط لومعم

 جاس هلبا نالسرآ کءدایتسیف . یدشملپیب هیقسیف رپ هدنیارس (ارهزا
 ِ هشادیا نییزت هلرلساذأو رلبحنا یرارزوا «شادبا لامعا ندنونلآ لیزیق



 ۶۳۷ عییانص «نودفو مولع «تاس داو رەش

 هدوجو هلتعنص ر قفد تیاف یرلمسر و . یدنرابع ندنرلمسر شوق ایک ۲

 اذک « رازریو تیما هدایز كب هننانیزت لرابسرکوهلحر هلیصوصخ .یدراررتک "
 یک و هراناواط . یدرازالاق للاخ ندقعاللوق تاکوکم هتحت هدمد اناواط

 تیما هدنراناواط یارس و عماج هدایز كا هنانیزت وب « راراقاح یرامسر كوکح
 .یدرلشمالشاب هلاما هدرانامز سا كب یرلاعوا هتح رلمالسا . یدرارر و

 .وصقموراربنم سه تیاغ هد(ناوربف) ندنرلرهش برغم هدنرارود كلبا كتمالسا

 ارکوصاهد .یدیا یلروژا و یلاعوا یسهفاک نامه كراربنمو .یدشلدیا لاعا راز
 یک وب هدنعماج هبطرق « هداصقا دجسم هد(سدق) «شعا ممعت تالامعا زرط و

 :یدشلرتک هو رلرتا سده

 درک ..یئید لق یک ییدلبب تکرکع هشت درسا هو کک
 تد ون: ی کک FI اکو کک یک و یدال وف هنر و اوا اک مقاق تفرق ی

 هدراهتحت هدرلاعوا وب طقف « رلیناللوق هدنرا مار ربنم « هدنراداناق وباق هدایز لا
 -الوا ترس كنشيد لیف هدوب . یدنمهلیرت سوک ماحسناو تفارظ ردق یتیدلوا "

 هربا « رونولوا لامعا ربارب هلبا هتح اینک ا یشید لفض . یدربلک یرلبا ندنس

 . یدریلیدیا فداصت ردان هناکوکح یشید لف
 هدایناسا هدنرلنامز قالراپ كنتفالخ هبطرق هدایز كا تاکوکح یشید لف
 راو تیمها هدایز اخد هدنراهطق کناه كنءریزج هش هتنس و . و ۱ ۲
 رامالسا هکریلشالک | هلا یتقدت كتمنص راثآ دوجوم هدلآ . ردلکد مولعم ییبدا
 كمردتا مست یراروصت < راشمرتسو؟ هبنف تراهم هداعلا قوف هدتعنص و

 بکرت «شلرتسوک ناعرا لکش ره . یدزاشءاللوق رلهطساو نیما تباق نوجما

 ستازب هدایز لا هدناک و کح یشد لم .یدشلدیا زارا تعنصر كوو هدمظتنو

 ماشتحا كنايناسا رارصعیحنرب نواو یجنوا . یدشلوروکی رثأت كقارع هلبا

 نکنزالا تالومعم یشیدلف نانولوا لامعا هد(هطرق) هدرود و . یدبا یرود "

 . منصم تیافراوطوق یشید لف .یدشمتا لمکت هدنروص كجمدبا لکفت راهو
 دیا هارا یرلکلهحا نوئو كنتعنص قوذ برع « سلیدیا لامعا هدنروص را "

 كح رانو: هنیرزوا هسیاشملپپاب نوجا كمکو هدرود یکناه رلوطوق . یدریلی
 یجنحواو روصتلا یرامهم كلا كرلندیا لاقتنا هزعامز ندراوطوق و .یدرونولوا



٤۲۹ 

 رف كز دلرهترمتک یرلجافآ هردسو ماح ندبلوطانآ ايو ندهروس

 یربنم كنعماج یابتباق

 ِ ا اال 1 هلساعرف هحمالوا ندناکوکح یهدنرزوا واقو یتننص برع هک ردراو

 ۲ هدرلنو ٤ یدراشءالل وق هدیمسر تاناوبح یلئاج هدناک وکحم هت رلمالسا

 هت " رب رع اک
 4 ہدایز كا یناکوکح
 4 ر « هدرار « هدراناو

 < هدنراقابق بالوط < هدر

 وق هدنراقاقمراب هفودنص

 روا اذك . ید راشع ال

 هر « یرلاشا « یراوباق
 ۱ لاما 00 هدیراسفق

 ۱ لامعا هدههاق .یدشع ولوا

 1 تاکوکح هتحت نانولو
 ۱ رحو نوک ۔یدیال اخ
 u رک اغ تر
  رهتجت نوجما ینیدلوا ببس
 > ریلی رآ هراهحراپ فاتح

 التاج و را كن هح راب یه

  كجبرو نادىم هام
 E .ریلبقارپ وا هلا هجو

  شملیاب هدزرط وب . ید
 . تاکوکح ا کس دلا
 .  ردهدنسهژوم ( ء هاق (

 روک ذم هني هقشاب ندوب
 اا ک اح هدهزوم
 > ۹۹-۱۰۲۰ ) ندنف
  فاقر یلداناق ىياشملساي



 هو ب۲ ور دن چک سرا ها و اپ تر و 2 ےل کیل ا ب, یا

 هدر ع

 4Y0 میانص «نونفو مولع «تا.داو رەش

 زب . یدرلشم ر کوا ندرلىلسنازیب ینسام اب قییازوم راب رع 1

 هدهدراب ص تعنصو یراکدتاساتقا ندرلبلامور كرلىلسنا ا

 ۔ازوم رابات و وا (هطانیغ) هروک هاوركنبسپ ردا .یدشل اقر هثداوا

 و .یدشملمایراقمازوم هدهدارو ارکوصاهد .یدشل رتکن د(همنطنطسق) یراقس

 «شلریدشیای راقرو ییزیدلای هنیرزواراماج هدنلکش بکمقافواقافوا هدراقیازوم
 مسرترایزایو رللاد «رلکحبچ «تانیزت ارکوص «شلوروس ایوب ندنعو ماج هنیرزوا

 برعەفام عم . .یدرلشعالامعا راقسازوم هدزرطو یراهش راف سلدا .یدشلدیا

 . یدشع ولوا لامعا ندنفرط رلهلمع یسنازب «راقسازوم کسالا ناوروک هدنرانآ

 سنازیب نامز ییدتسیا كما ابحا ین( یماج هوما ) هد( ماش ) دیلو هفیلخ یح
 هنیرالع یرلنا هلبا راقمازوم قوج رب ندنسیدنک شا تعجاص هتیروطاریعا
 - ازوم فیرظ تاغ نامز وا یمماج هوما .یدشمهتسیا راراکعنص نوا قعوف
 یرامسدرهش ابدرظن ءراجاغا فیرظو لشی ندراقسازوم «شلدبا نیز هراقم
 .یدشلیتک هدوحو

 نوجا كنو :یدشع ولوا لامعا هدزرطیبا قسازوم هدننامز رابیع هدرصم

 هرب رب دوخایو «رونوق هما راجرخ یرلهعراپ سم هشوک ترد قافوا قافوا

 لکتن ارا ین روا قلوا هدنلکش یرلهجراپ سم فلت شمشیاب

 هللوحعم ر ییهنحر یز قوووا كمسر اینک ۱ . یدریلساب هللا هجو كجهدب

 كا هدنراقسازوم هرهاق .یدرولوروس ایورب ها ايو ینمریق هنیرزوا

 را ص ص ینعرق . یدیا ضاسو هابس «یراص «ینمریق «صعع نالیناللوق هدایز

 هدلاحرب قحالونوق هنيرلرو شملسای «هروک هنظر «را مصوب .یدیا یرللزوک كلا
 .یدریلیربتک ندایلاتبا قرالوا,شع الرضاح

 فلتحم «راقسازوم نالساللوق نو دلوا یصوصخ لاردا مسج ەدە ها

 قجالا لشرب بسانتمو مظتنم راهحول و .یدنرابع ندراهحول رمرم ه هدکلکووب

 كمردشکدو كمرهدک یتلقسنکی كرارمرم .یدرونولوا مظننو بیرت هلباهجو

 .یدشملونوف رانک ررب لکشنم ندراسکمقافوا هدکنر فاتخهنراءرآ ر ا

 هداعلاقوف هدتعنص و «راشم رب و تممها هدایز كب هلاکو کحهتح ناب سع ر 7

 هدلاح یئیدنولو ردات هتح هدرصم هلحرا . ید راشم رتس وک دادهتسا



 یعومع خیرات 4

 ۳ آ٠ یدشلدیا تبغر ہدمرلەمراباق یبلآ هدلاح ینیدلناللوق هدایز كب شاط
 7 نلیدیا ادا هدزرط وب .یدیا رلربتم هلبا رلانب كوبوب رال ینیدلناللوق هدایز كا
 ا ينبو .یدیاربنم یهدنعماح یاب تباق نا «رنم فی رظ كلا

 ۱ ۳ ۰ سيوا كنعبانص برع «رئا و نلیربتک هدوج و ورغوط

 4 . ردیسهبوع

 ۱ rs تراهم هدهدنلامعا رلیوک مسج و یرلشاط رام رابرع

  هشیدزوا رالتس و . یدراردا اشنا فیرط تیاغ یرالنبس هلصوصخ

 ار رظن رلشاط عوضوم
 ۰ یدویلیدیا كح هدنروص رب
  هدوجو هدزرط و كرابرع
 ۱ یعهم لا كرارثا یرلکدربتک
  یلنالسرآ یهدنیارس (ارا)
 _ < ضوح وب . یدیا ضوح
 | برع دوحوم هداس سا موبلا

 ا كنم دالا أ

  ضایب ضوح یلنالسرا .ردیس قدنص رب
 ییا نواو شمليپاي ند ص ص

 ۳ یرنم « رثا و نالبباپ هدننامز دمحم یجنشپ . یدشلدا عضو هنیرزوا نالسرا

  گالهحاو تفارظ یهدنراقلشاب نوتس هلبصوصخ .یدیا یسهنوع رب لزوک كنعیانص
 | لزوك كا كراقلشاب وب . یدیا ناهرب رب قالراپ هنیرابقرت یهدننصوب كرابرع
 | ةتیدم) اذک ۰. یدیا یراقلشاب نوتس یهدنیارس (هرفعج) کهد( سوغاراس )
 1 دا راقل شا و .یدمهم كب ندنرظن ٌهطقا تعنص هدیرلقلشاب نوتس كن(ایهزلا
 3 ۱ . یدیا لبراپ هدیرلمسا رادمکح هدب رز وا

 ا شلون وق هنلاح بلاقبه «تانیزت ءلوکح نانولوا لامعا هدايناسا

  مجیراسح و قوذ او وی را ی راکدتنواءرایطآ O برقم .يدخر
 . ناطلس یهد(ءرهاق)الثم رارئاو طقف . یدراردبا تربغ هجرد وص هکمردتا

 ۳ یدزامارب رات رب بذاح هدنرزوا سحو رظن ردق تاکو کح یهدنماح نسح



 مس وی )

 YY} عیانص «نودفو مولع ؛تاسداو رعش

 طش تارطاخ دات لرکو تانیزت كرك راهاتک هدرامالسا ۾ ر ی
 یرلقدیابهدزرطوب كرابرع .یدشلاا افا هفظورب مهم ندنرظن * 

 .(م۸٩۵)یدشل تک هدوحو هدنسهقطنم قلعاط كنه روس «هد(احل) هاتک سا كلا

 همانک یفوک یهد ( هرخصلا ةبق ) نایدیا سسأت ندنفرط كلملادبع هلا هاتک و
 .یدراو قرف زا كب اا

 .یدراشمرتسوک .تسغر مدهفلشارتلکسه یک یرلکدرب و تسها هر

 لامر کو لکه یتیدریدیوق + (ارهزلا ةتيدم) كناحرادنع ى
 هیاناسا ترعلاوتا ندرارعاش ییابلحس هروک هشاور كماسب نا . ردا لیکشت

 ندابرهک یہلاراشم < شمتک هنیروضح كدع یربما هبلسشا «نامز ی ین
 - و هد(قارع) هدتوفای هقشاب ندوب . یدشمروک نکردبا اشاع یرالکبه قافوا

 رب قارن هدنلآ 2 هدنرزوا یسهق كتر: ندنرامماح ( دادم )۱ ۷
 .یدشمروک یلکه ناسنا رب ررتسوک یراتعاس هدهدنرزوا هق رب رکید «یداوس

 ننهلتیاهن هلا یعوربوق برقع « بیرغ تیاف هدنرب ندنرلوباق عماح « هد(هفروا)

 ناوبح هدرارهش قوج رب هدرصع یجدرد نوا هطوطب نبا . یدراو لکیه رب
 ندنولوط ین هروک هتباور كنبزیرقم . یدشمروک یرالکبه نالسرآ هصالابو

 < كنیرایدنک .هرایارس یرلکدردشا اشنا هنلحاس یر لس راناطاس نشت

 . یدراشمریدی وق ی رللکبه كسرامتغم یارس یتحو كنیرلقج وج « كسرامرح 3

 .یدشع ولوا لامعا ندهتش به رالکه و نایربتک هدوجو هلتعنص رب هداعلاقراخ

 هدنقح رانو نوجا یید+ا لاقتنا هزعامز یر, چسه ناه ندرالکه و طقف

 .ردلکد لباق كمربو تامولعم

 رله راباق ندسعآ هدايزغلا رارب هلکمریو تیما هلئروص وب هرالکه ژلمالسا

 . یدلمعتسم یر, ندنامز کسا كب تاسزت هعراباق هدرصم . یدراشعا لاما
 ۰۶۸۷۰ ) نولوط نبا . یدشلریتک هدوجو هللروص و یاسزت یرامعم كلبا

 شملسای ها الآ رنا هل روصو هدن راعماح (۱۰۱۳۲) کالا «(2۷۱) یه زالا 1

 .یدئرابع ندراذکش یسدنه یرلیکسالا ككراهمراباقو» .یددوجوم راهم راباق فیرظ
we 

 5 یدشمهلل رايا هد ر وص ا دفمو یعطق تعنص ل هدي دالانه رصع یحنح وا نوا

 . یدیا یرلهرت هلرصتلادح هللا نوالق ناطلس رلانب لزوک كا نالباب هدرود و



 یوم خرا ۲

 زیدلایو كطاطخ « كراکتعنص هدباتکو ب . ردیسهنومآ رب مسح كنیراهاعار

 ۲۰ ودل(طساو) یسیدنک ۰ ردنسللا وبا نی يج نب دو نب ی یمسا
 تاماقم) كنیریرح ۰.6۵۸4۷ وول) ردهدنسهناخبتک كرفەش « هدسراپ
 | ةناخبتک ناو < هد( يلم ةناخسک ) هدسراب هلا یسهاضستک نواه یارس

 . ردراو رهخسن ددعتم هدهد(مول هزوم شتر) هدهردول «هدنسیر وط

 هلرامسر «راردیا بیهذن هدیراباتک یعبط خم ران ایو ایفارغج رابع
 هلرامسر قوح رب یرا يهدنمان (تعسط قراوخ) كنیت وزق .یدراردیا

 سر تاناومح لکشلا بیرغ هصاابو ناوبح قوح رب هنلخاد ینتم «شلدبا

 1 . .یدشملیاب
 با یراهخسن میرک نآرق «راباتک یرلکدریو تیما هدایز كا هنیهذدن كراب رع
 رق نایدیا بیهذت هدارو . یدریلبای هدرصم یبهذت مرک نارق لزوک لا
 راکنرو کلهخا كراتراشا یهدرلرب قاروط « یفارظ ء كرل هحوارس هصاخل اب

 یاماتکر بک سم ندرلکنر ی دلای هروسه .یدردا 3 هلا باخ ا نسح

 داجارکف و تفارظ «كلهعا و تهاز ردف گناه ۷۱(۰ «ص) ید ریلی زای

 او قالراب هلیوا یرلهحولرس وب راکتعنص .یدشمهلرتسوک هدهطق رب چیه

 ق یجازتما ء هداعلاقراخ و كرلکنر هلرلزب دلای هکیدردبا مسرت هلا 0 كانها

 م ےرکن أرق شلدبا بهذن هنروصو .یدلکد لباق قمالواروحسم هدنسش

 رلعماح یلشاب یللب هلا ( یودخ هناختک ) هد( ءیهاق ) یسءدیزگ كلا كتر

 : ر مهرق ای و هن نالیباب هد(طاطسف) یسهفک كنيراخیسن نأرقوب .رددوجوم
 ۰ .یدشلزاپ هنرزوا رادغاک

 ۹# با ق ر نالیزای هدرا رصعینشب نواو یم درد نوا هدرصم

 3 23 رب یوامایو ینمربق «یلز,دلای یرلهف كليا كراباتكوب .یدشلدبا بهذن

 أ هدیرغم .یدشلونوق هلضف تیا زیدلای «رضآ تیاف تانیزت .یدشلریوج هللا
 3 رلکنر یک یفیدوا اباقو هدا- تیاغ نمک ان یداع كب بهذت 7 لوصا

 یر هلغوط انداع هنر نو زا 2 ی راعوت فن رط تبا

 3 .یدشلدیا باما كنر رب



 ۶۱ عیانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 .یدشلدیا زارا تراهمرب ثوبو هدکمرتسوک یرورغو تمظع كيلق « .دكچا
 برغ هلیرابتعا تیقیتسالا کهدراطخ < حوضو یهدراکیج یراضمپ ندرامسر
 رامسر و . یدیا هدتلمکم ر كح هلي هلدیا هسیاقم هل رارتا راضعب ندنراماسر

 ظفح هدنراهاضبتک هلراریزو ابو كرارادمکح « رلساب هراباتک یلتمیق ایا
 . یدرونولوا

 ماکحا هدرارئا یراقدیای كنیراراکتعنص برع .هدنسهرا یراروئاشم مالسا

 -وا نوا قحنآ ؛ادالم یراروتابنیم برع سا كا . یدشلدیا تیز هارق

 وبا نیدلاحالص راباتک ی مسر كليا . یدشملیبلبریتک هدوجو هدنرصع ینچ
 .یدلکد دوج وم تعصر «تسامکم رب هجرد وا هدرارلا و . یدشملساپ هدتنامز

 نواو رزم کش ۳ یکی راقدلوا مور ندلامخو عادا رکف رامسروب

 راراکتعنصینح . ید رابعند دلش كنیرات آ سنازب نایربتکهدوجو هدرا صع یر

 ءنعا یلهلاه نوتلآ یراشاب كرالسنازب ٌاضعب هکیدرارنارواط هنادبقال هجرد وا
 راهباکح هنابامرهق ناسدا برع هام . یدراردپا هبیوق اغ قا

 مالسا «یراهدصق كرتنع « هحنک ر كيب الثم نوجا ینیدلوا یلام هلرلهاسفاو
 راعوضوم هدافتسا نایاش هنراراکتعنص مالسا راباتک یک یراهناسفا كنس رانامرهق

 هل كرارلا یزلکدتا ناب هلرامسر هدزرط روب كرابرع . ی

 یتلدلوا ترابع ندهفح ۱۹۸ باتک و . یدیا ی(تاماقم) كنغر رح یمهم
 .یدشلرتک هدوجو هدقارع هدنسهنس ۱۲۳۷و شلدا نیزت هلا مسد ۱ هدلاح

 . یدشلدیا ریوصت هعطقرب ندنرارکسع كنيراهفلخ هیسابع هدنرب كنيراهفبح
 یراشفابق كنامز وا هصاخ ابو یکیدرتسوک ینهنح رب یتیقح (۳۲۱ ص) مسد و
 رکید كباتک . ردتسها نایاش هصااب هلتهج ینیدلوا رادم هقفدت ییراموشوف هليا
 ءرارکسع یهودو لتآ <« رالوش مر ناعنطم ا كن هفیلخ یرل هة

 «یسهلوموک هرانع كخيش رب «یرلهرظنم یدارا قطن هیلاها « یراسلح املع

 . ردنیزم هلبا رامسر یک یتثیه یتیسوم « یرازاپ ریا « شی هکید رب هداوج
 هیاصا تمیق رامسر طقف . رواوروک یذوفن سنازب هدنسهفاک نامه كرامسر وب
 كتنابح هج وک <« اغ لوح هدوا ك ردراو تهج ر رکید نار ی را

 تابح یهددودوب كرابرع رامسر یهدن(تاماقم) كنیریرح .ردترابعندنتارطاخ



 یوم خرا ٠

 اتک هو ضوط ندورغوط راروتابنیم هدراباتک یسیزای لأ نالیباب هلتقد تیاغ
 الاب ممد هنب .رارانک « رازای یاتک الوا خسنتسم ؛ یدزاملییاپ هنیرزوا

 درر,دشیاب هرلاروا قرایاپ یرللکش وب ماسر ارکوص . یدربقارب یا یرارب

eاوب ىجا هعا تیاق نا دا عمض هسرزوا ء  

 مد ا داش . یدرازای 7 قلم منو ام 3۳ 7 كج هل

 ۳ ی تیوب كناس ی E ها e و آ

 .E 1 ۱ السا یدلکد هدنسهحرد رلطاطخ یتا كرلت دیا

 :یدراشمهی تیاعز هنماکحا ا اعاد راندا لاغثشا هلتعنص و <« هکرولوروک

 هدلاح یيدلیا لاقتنا هدهرامالسا « قعای یمسر ناسنا نالوا عون هدرایوسوم

 مق كرامسر و . یدشمالوروط یرک ندقعای رامسر یناح هدناس زا نوتوب

 وصت یمامس نانا هدرامسر و . یدنرابع ندنرامسر هرامو وا هدیمظعا



 ۱۹ میانص «نونفو مولع «تاسداو رمش

 ییانص مالسا هک هدهجرد وا ؛ یدرلشلا زاربا قوذ رب یلم صوصخم هنیرایدن
 وح دنفس رحم رامالسا .یدشمالاق یلاخ ندوئأت یارجا هدهنیززوآ برم 8
 ارجا یربثأت دوف و ًارابتعا ندخرات یراقدلوا کاح هنیرافرط قرش كنسهض

 هبیسالطآ طبح رحم یرانک برع هدننامز رابوتهلوراق اهد . یدشالشاپ کما
 . یدراشملبق عبا هنیرلتراجت ینررافرط بونج كناپوروا « راشلک ردق

 یو ید ی تو
 حد هدوج و رک لس یتبقح هدنرلرش قوح كا كقرش 1

 . یدشلا فیلأت رئارب قلعتم هنیرللاح ةمحرت كنیراماسر مالسا «یزژیرقم هلجزا

 -اج کیدریدتیا اشنا هد(سدق) نوجا قعوغوص ندهبک یتلخ كالادبع هفیلخ "
 ندنرارزو كهللاب رصتتسم . یدشمریدپای یرامسر منهجو تنج هنسوباق كعم

 ؛ یدشع تک راراکتعنص قوج كب ههرهاق ندنغیدلوا یلقارص كب همسر یروسس "

 كرزو راراکتعنئص و . یدبا ندیلح و هرصق لقارع هلا زیزعلا نا یلهرصب ۱

 لا هرارثا ىدا لرمصق . یدرلشمهلسوس هلرامسر هناراکتعنص تیاف یارس

 ینمرف هترزوا نمز رب یراص هدزیزعلا نا .یدیا یسکتخ دخ من یر ۶

 ترضح هدر هروک هشاور كن رقم ییقلا مسرو هصاقرر شع ورود هرللوت

 هدمسر و « شملیپای مسد ررتسوک یفیدایتآ هبویوق ندنفرط یراشدراق كفسوب
 ت

 مسج هدروص ر اک هدنرزوا نامزر هراق یدوجو ضایب كمسو ترضح

 نب دم <« فسو نب دحا « نسح ن دمت وا هقشاب ندرلت وب . یدشلر دتا

 راسابع هتیرازاوند (ارمه ریصق) راماسر و . یدشمشت راماسر ردتقم یک دم

 همکح كنبارس (ارجلا) موبلا . یدراسشلبا مسرت رامسر فیرظ تیاف هدشنامز
 رامسر و . ردراو رامسر شملییاب هنیرزوا نیمز رب یامو یلز ل هدننواص
 ء هنیرانونوا دیرجو وا كرابرع هک ردشلدیا هطاحا هلا کرج رب ءاس یسهروج
 . (۲۳۹ « ص) رددودعم ندرامسر مهم كا یرلقدبای راد هنعاتجا ناوید "

 روتاشم هدوا هسراو تعنصر یرلکدرتسوک دادعتسا هدایز لا كراب رع

 فیرظ «قمالزیدلو ینراهباتکو ینراهورس داراب تکی زا لا
 الوا یلکش قجالببای نوجا كلوب . یدیا یتهنص كمهلسوس هلراکحبچ یلایو و
 . یدراردیا نییزت هلبا ایوب یررزوا هدعب « رارزبج هلملق رب یزحرف ایو هایس



 یوم خیرات 2۱4۸

 اک رک ناواطو یتانیزت زرط نلیند (كسمارآ) هلبا رلرک هدنکش صقان مق
 یلهداسو تهازت هحالوا یزرطبع هدرصع یع وا .ىدرلشملا داحما

 رود هاشا هدایوروا « شعا ماود هدنروص ر قالراب زرط وب .یدشعا

 هم یزرط برع . یدشلا هظفاحم ینرثأت و تفاطل هحنالوا ردق هجدیا
 د ,یدشقا نما شب دوو رارتا عیدب هداه رفآ یاشو «املمحس ءایئاسا

 زرط برع نوجما یفیدلوا امرف مکح یرازرط دنهو ناریا هسیا هدرافرط
 2 .یدشمالو جاور هجرد وا یسیر

 هزوس و اقرفآ . یددوجوم عونت ر كوو هدنسیرامعم زرط برع

 ك و یرارزواو راط یرافرط تلآ هدرصم . .ىدقاج لا راهبق هدرلانب نالساپ

 ناسا « یطورخ رلهرانم هدنارا .یدا ۳ ر قالراو نوسس هسا هدنارا

 ران . یدبا یناقو تاک تلخ هدن راعماح رصم «یلهشوک ترد هدام رفآ و

 وا هدنراضعب .یدیا نیزمهلرلاعراباق ابو رابنیج یلکند هاک «قالبج هاک یرازوب
 9 قالراو < ال ؛یدراو یعاوبا كرات وتس .یدلکد هدب راضع «یروس

 وا رلئوتس هدزرط قوچ رب هدقیجا یسیراب « هدراوید یسیدای « یلوبب « كرحتم
 راراوند.یدربلماللوق رارک ء دلك صقان عمق هدرلهرجن هليا راوباق .یدشلدیا

 ۳ . یاوق یرآ راهشوک نامز وا ءریشلر هدراهق طبع كرللم یرلکدشلرپ

 < واراناواط .یدزاملقار زسلاس زن رد چمه هدلحاد .یدریلیداباق هلا تاسزت

 رشلوا تفرک هنرر را كرا ەر هلبارلواق .یدریلسای یلزیدلایو یلایوب

 ۶ نوا ا راتبا . یدریلیدبا نیز هلراشدح و راتبا «رالکش یسدنه

 لرلبنیح یلسرو هدننلآ كرلنو . یدریلیرردشم ای كرهبدیا كح هشاط دوخایو

 ا ءدکند فلت ۰ یدرولوروک یراقدالراپ كراقسازوم نتهشود هنمز

 زوا «رامسر هدنزرط برع «رابنبج هدکنر بیرف رظنو قحا «راقسازوم

 صح ناولا كنهآ رب هلبوا « رلهبق یلزیدلای ینیدشانیوا لیراپ لیداپ ءاراض

  رایج هنادیمینعونت لرلط ع نونو «یت : رلکدلزوک هارلطخ نوت و هک یدرربتک

 1 ۳ یرتدالو همزلام رسهایاط تاغ یک یلآ < هلغ وط «هتح راد نع

 3 . ردقاب نالا یرلقوحر ندنراا كرلاس یرلفدای

 ی یک موج و زرط ر ءددحت رب هدیرامعم رلمالسا



 نتا

AE: 

 ا كا |

 ۷\4 عییانص «نونفو مولع «تایداو رمش

 ضوح هدرب كوبوب هليا رلکشوک قوچ رب هدهچتاب » : نکردیا ریوصت یهحگاب وب "
 رکو .ردهدقملدىقا وص هلمس هطسنا و يزز و نلک هب(هحط راق) هض وح .ردراو

 یل هشوک ترد ندذفنمرب شینکرلوص هک هلتروصوا ؛رولوا لخاد یکداوندرب هب هجا ۱
 كناطاس .ردشننک هقدلوا یمسق ر كضوح .رولوکود هضوح رب نیردو لونو

 سفصص یرزوا هدنفرط کیا سه كضوح . راربلس هننزک هل اق هدارو یرامرح

 -اط كکشوک . دراو كشوک رب یواح یرانوتس سم قآ نیزه هلراقسازوم
 . ردلسوس هلا تانینم هدنزرط برع لز دلا و لايو « رهتحش هوا یراناو
 ناقآ هدنلآ یرادکلوک جافا < رایارس یلتاق چاق رب « راضوح ء را رلکشوک

 بذجنم هجرد وا اطلس «راماتها نوتوب نلیرتسوک هعقوم بذاج وب «راقامریا
 .ردشم لا كرت الماك ی رللحم قوذ نالبای ندنفرط یرافلخ «هکردشمتا

 ءرلهوع لزوک كا هنیزرط ناريا «هزرط یحنجوا ندبسیرامعم زرط مالسا

 .یدن رابعندنعماح (یصاس) هلباینارمم (هفر) نلیردسا اشناندنف رطدشرلانوراه

 ر كوو هدنانیزت «غونت هدلاکشا یسیدامع» مالسا

 ناسنا رک نآرق اعقاو . ىدشملا زیع هلتیلوذبم

 رالکیه «ندقمریدپای رامسر هدنرایارس رلهفیلخ طقف ؛یدشعا عنم یساملیباپ یمسر
 هلو هب یشارتلکمهو مسر راب ص راز هک و . یدرلشمالاق یک ندقمریدنولوب

 یهدنکح هلادم «هدقلجاع وا زکلاب .یدراشمهمربتک هدوجو راز امیدب قحالوا

 / یدراشمرتسوک اهدو قوذر صوصحم هفرش هدننال ومعم هنسمو یشد لف

 دیاقت هنیراتا سنازب هدلوا كليا « راشمالثاب هللا دیلقت هبیرامعم رابرع
 هتراسج نوتسب هرخ الاب هدلح یراقدنارواط هناددرتم تیاف هدتیادب . یدراشلا

 لصاحتراسح یرکف و هدرابرع .یدراشلوا قفوم هدهعارتخا «هداحا هرلک
 . يدشمر وبلک هنادبم لاحرد تعنص رب هنادجوم « لقتسم «یی ارکوص ندقدلوا

 امرفمکح یزرط برعو سنازیپ به ردق هبجناکهنرصع یجتوا كار هدرابرع
 هبطرقو ربیک عماج کهدماش هلبا ( رع عماج ) یهد ( سدق ) هلجزا . یدشلوا
 : یدراکشا ك یوا سنازیپ هدرلاس وب .یدشلدىا اشنا هدزرط و به یعماح

 درب قالراپ کوب « تانییزت یلز.دلای « یراقلشاب نوتس یلقارباب «راوق قالا هلجزا

 هدیرایدنک هدلاح یرلکدتیا سابتقا یرلهطقنوب ندرابلسنازپ رابرع .یدیا لیلد

 ۱:۷ ه دلج «یوم جرات «قیفر دما



 یوم خرات ۱۹

 و ندرلءراد مسج شادیا اشنا هنفارطا ولوآ رب هدنلکش عالضالا
 3 هد رطكنسپ رامعم زرط بزغم هدیدالس رصع یحنشب نواو یجندرد نوا ییارس

 :دشلدی اانب هنیرزوآ هرب اح ه(هطات رغ) یارسوب .ردیا لیکشت ینسهوع 11

 ری دتا اشنا هرادرب صوصخ هنسیدنک قراریدقس ینمسق رب كبارس (نکلراش)

 ۱. نان تیاغ سکملاب یرلرک < شلدیا بیترت هلراراوید نلاق ارجلا .یدشم

 | یلزدلا یراراوید . یدشلریتک هدوجو هلا یا اینک | ییاسزت . یدشملس

 «٠ راهرج یلماج كن راکنر < را م « یرادنلقت ینبح « راکحبج تفرک « راهتحش

 ۱ . هدنلخاد كلاب . یدشمنلسوس هلبا ینانیزت برع یک التنادرب ابررظنو رادتمیق

 1 . یسالوا بذجنم هدنسشراق ناولا جازتماوب كرظن رک یدشانا لصح نوا هل وا
 3  یهدرانولاص . یدیا نیراو ففخ یسرامعم زرط كنمسق ¢. یدلکد لباق

 هاب مای ذاخ هرلکدر ندا رک هنلخاد اس ندرلماح « یسهسمصز كرلەىقىسف

 13  راضوح دوحوم هدرلولوا و ران ولاص ۳ ۳ ىدمللا نت تفاطل ر همرآ ۱

 E راورسیلهکل وک ز اونحوركراهچتاب. یدردیآنایزت هدیراهجابهداعلاقراخ«راهقسدف و

 ۱ دنا یرلکالشب قال راپ كني راج اغآ | نوعلو لاقرو « یرلکحبح یهشار فطا

 ۲ :.یدراورلکش وک قافوا هدنفرطه ناه دل رلهحاب .یدراترآ نوتسپیتفاطل راهقسف

 r e ؛ یدقو یرانولاص لوق زکلا هدا رس ارجلا

  یراهحناب كن (اره زااةتیدم) قبط هدیراهحاب كنارطا .یدراو هدراضوح بدیدمو

 : E دادغب . یدشلریتک هدوجو ادیلقت هنیراهحناب كنيرلیارس دادفپ یک

 م .یدشلریتک هدوج و ادیلقت هنیر(تشه) كرايناساس هدیرلهحاب
 3 ناار نيشتآ یرادالوا لوح و كقرش . یدرارولوا بذحنم اعاد هنتفاطل

 کوک نیرس ارکوص ندکدرک سکو ک هنغلقاروق « هنترارح «هنغلزسوص
 و اراب «رلکللشب فرط «ندقمروطوا هدنسشراق یرلهممز نایک كراوص

 . ندبس و .یدرارولوا ظوظحم ندکمروک یرلکنر زاونرظن رلکحبج یلوقوقو

 مع راهقسف و رلهجاب و . یدراشعای راهناب یلضوح امبناد هرلهناشاک نیم كلا

 اقا كنیارس (فیلارنج) کهد( هطانرغ) .یددوجوم هدهدن رایارس ساف
  یرارادمکح صفح ی هد( سنوت ) راهجاب وب . ردیقاب ن الا یرلهچتاب هدننابم
  نوداخ نبا . ردینیع كنهجاب نانولوا میظنت ندنفرط یرلناوجاب سلدنا نوجما



 ۶۱ ۰ حیانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 . یدرلسشللا ذاخا لدوم یرانوب لاحرد رلبرع هکیدراسشقار, عقوم مکحتسم

 .یدشع ولوااشنا هدیرارب رازایو رلبارسناوراک«رلاس یعومع قوحرب هقشابندرلز و

 ییماحهمقع یدس هد(ناوربف) هللاییماح (سقافسا) ندراعماح نلیدا اشنا هدسنوت

 دبع ندنراهفلخ سلدا «عماح كوو لا نلیدنا انب هدهطرق .یدیاندرلاس مهم كا

 یجنکیهلباماشهیجرب عماجوب .(۸۱۹۸) یدیاعماحكوب وب کیدر,دتبا اشنا كنامح را

 یزرط برفمادعام ندرلانبو .یدشلدیا عیسوتو لاک ۱ ندنفرط اح یعنجواو

 یسلکوس كناجرلادبع هدنداوج ( هطرق) . یدشعولوا ان هدرایارس رو وک
 ۱۲۰۰۰ یارس و . یدیا ندهلح و (ایهزلا ةندم) ییدردتا اس هنمات ایهز

 هللا شوفر یزیدلاب د کەدنجما كیارس . یدرونولوا هظفاحم هللا یراوس

 هقشابند رانو ,یدشلدبا لامعا هد(هنططسف) شوفو .یدراو یرلر ءصت نانا

 یریوصت ناوبح کیا نوا ندشاط رادتمقو ندنوتل ۰ شادیا لامعا هد( هطرق )

 هسا مات وا یسواق كيارس 4 یدررقشف را وص ندننغآ كارت یه لک یا ف ۱

 .یددوحوم یلکسه كیامز

 هادفسرحم .یدشمربتک هنادیم رازتامهم هددایلبجس یسیرامعم زرط مالسا
 قوجرب هدانئاوب «شلاق هدنسهرادا كرامالسا تدم رصع چوا یسهطا نیشنلد وب

 (لآ هدوم )و ( نتنالب ) یرامهم كا كرلان و .یدشلدیا اشنا رلءماحو رلیاربس

 . ردانب نلیند (اززال) هلیا یرلاسلک

 رب ویو هدنسیرامعم زرط برغم ارک وص ندقدلوا اح هیایناپسا راطیاص
 نوتسب ندنرلزرط مالئسا رکید یرامعم زرط و نامزوا .یدشلوا لصاح لدن

 هداننامسا . یدشلدیا اشنا هد(ناسل) یرارا سفالا رود و ى

 دوهشم كا 4(ناسل) .یدیا (ینارس هبرفعج) هد(سوغاراس) هسپا یرانلیدیا اشنا

 یجنرب نوا كدالبم رلانب وب .یدیا ( ارس هدوصنم ) هليا (ریک عماج) « یرلانب
 كنبزرط برغم « یسیرامعم زرط ( كريک عماج ) .یدشلیتک هدوجو هدنرصع
 .یدشللا لیکشت ینسهنوع رب لزوک

 لا ۰ یدبا رایان هدایز .ندراعماح یراهدنا نه الا كند رط و 9

 .یدبا یرلیارس ( ارج ا ) هد( هطانغ) «( رازاقلا ) هد(هبلسشا) هدیرارومشم
 یزاوتم ان لسکت . یدشلدیا اشنا هنیرزوا نالپرب هدا تیاف ( رازاقلآ )



 یوم خرا ۱

 لیوحت هناکش هسردم هرخ الاب «مماجوب .یدشلریدننا انب ندنفرط یهوج
 ألا هد( ءرهاق) رابمطاف . یدشع ولوا هوالع رلان قوج رب هتفارطا

 : .(ه 6۱۵) یدا (رمح الا عماح) عماج یرلکدردتبا

 هه من كا هک یدراو هک تن قوح رب هدنزرط رصمو هبروس

 ۱ اعنا هددادغبو ماش «ه هاو هلب اراماکحیتسا نلیر دتا اشزا ندنف رط رام طاف

 5 كماکحتسا .یدیا هدنزرط سنازپ ماکحتسا کهدهرهاق . یدراهدبآ

 یرهش (دادغب) ءارکوص اهد .یدشلدیا انبندنفرطشدراق چوا رلنوب هک ی دراو

 ا (اماس) اذک .یدشعولوا نییزت هلرلهدبآ مهم ندنفرط دیشزلانوراه

 ۱ .یدشلوط هلرایارس
 و اناسا « ساف «ریازج « سنوت هدایز لا یسیرامعم زرط برغم

 دم :رامسمزرط امور هدینانم نانولوا اشنا هدناورقو سنوت هصاخ اب .یدص وصخ

 , < شئر لوا هوالع رلهحراب هلادجوم ضعپ هرانوب کلا یدشلدبا هدافتسا

 رم . یدشلرتسوک قود قرش هلیرابتعا تامر ایو بیرت آرکف هدراهحراپ
 نی رایوما سلدناهلبا (ناوریق) نالوا یسهرادا زک ص داراسلغا هدنرا رصع كليا

 یدب لوا ی زکص كنسبرامعم زرطبرغم یرهش (هطرف) ندیا لیکشت یتختاپ

 تىق ف نوتو هدارو یرصنع هبر رز هسلا هدیداللبم رصع ی واو یحزوقط

 وش كيرفم ارکوص ندکدادیاسیسأت یرارہش (شک |سم)و(ساف) «شمرتسوک
 زکرم هدایناسا زکلاب ییانص نوتو كتيمالسا . یدشعرآ اهد تاقرب یوطسو
 ما وا هماسها ندنزو راریما هاحصیرح <« اینابسا هدرودوا .یدشمهعا

 رسا یدشعا لح هدننامز رادح وم هللا راطزایم هسیا یتمظع نونو كساف

 داروب نامز ییدتبا طبضیایناپسا هدنرصع یجندینوا كدالمم «نیفشاتوبا اطلس
 ۶ نو هروس . یدشمالشاب هکشا زرابت هدیسیرامعم تمنص برع
 : < یتح .یدشلدبا قسطت هراعماح هدایز كا هدیزرط برغم یک ینیدل وا

 ۱ نا « ورم یهد(هرهاق) قبط راعماج نایدیآ اشنا هدسافو ایناسا ۰ سنوت
 4 .یدشلوا اس هد دز رط كنب راعهاح لاو

 از هدایزكا هدهبیرامعم یرکسع یک یراقدلوا انب هدزرط وب راعماج
 وا هدسنوت هصاخ ابو هدرا زج رلاسنازب ,یبملا نا یارحا یزرط



 YY عیانص هنونفو مولع «تاسداو رعش

 ندنف رط ناو ص ن كللاد.ع یناس ييدمش در عماح .یدب درلعماح مهم كا 1

 یدصقم ندکمریدتبا اشنا یعماج و كکللادبع . (ه ۸-۷۱) یدشل ری دا انس

 هارو لدي هب هک السا لها < كما وع یذوش یاس كن هنیدم هلا کم ۳

 ندنساسیلک (كیلعب) یتسهبق «شمریدتیا اشنا ندیکی یماجوب دیلو .یدکل | باج
 هلراقازوم یفرط چبا كعماح كلاادبع . یدشعالباق هلراهحو منوط ییدنربتک

 باو ها راکت سئارب هنیزو كعماح لباقم اکو هددلو ؛ یدشمتلسوس

 هدكسر وطارکا هشطنطس# هدصوصخو « شهر دای راق.ازوم سه تیاغ هلمس

 بارخ عماح هدهلزلز ناک هعوقو هدنسهنس ۱۰۰۹ كدالم . یدشمروک یدرای
 1 دلا تربع فرص هدایز كب هني ريمعت كعماح ینویا ن.دلاحالص « شلوا

 .یدربلسالوا سقم کو هج هعشعشهد(یصقالادح-م) ی هدنشابیناب ك رم عماح

 ندنفرط كلاادبع هرخ الاب .یدیایماسلک ر یا كسوناشتسوژ یصقا دجسم

 تیام «شلوابارخ ندهلزاز هعهدییا یصقادحسم .یدشلدیا اش اقرالوا عماح

 یعاح (بلح)كنيدلارون «نیدلاحالص .یدشلر دتساریمعت ندنف رط ین ویانیدلاحالص

 رلق از وم ES ج كعماح . یدشکیت هیاروب یربنم یییدرردای نوحما '

 . یدیا ینبع ناه دل رک هد(هرخیصلاةق) ۱

 و E OEY SF ۳/۵۹ كدالىم (ربک عماح) هد(ماس) هدنجمآ ی رلعماح هر وس ۱

 . یدیا اسلک 1 كوو شادبا اشنا هنمات تساپ قاژ نس ندنفرط سو زود

 هوما تیام .یدراشمیا میسقت هدنرهرآ ناسبلکوب نامزیرلکدرکه(ماش) رامالسا

 هدتالیدعت ضعب ندبسو شا رصح هرامالسا "الماک یعماح «دیلو ندنرلهفلخ

 ندانب یهدنرود دیلو <« ( ۱۰۹۹ ) شاپ هرخ الاب ( رک عماج ) .یدشلاا ارجا
 .ردشمالاق يګر هقشاب ندهبج هبرارک واق یهدولوآ کلا از

 اب هدنرود راسمطاف هلا (ییماح نولوطنا) ندرلعماح نلیدیا اشنا هدههاق

 .یددودعم ندرلانب مهما هد(رحالا عماح) <«( اجلا عماج) «(مهزآ عماج) نالی "

 نبا. (ه۲۵۵) یدشلریدتا اس ندنفرط نولوط نیدما ( یماح نولوط نيا) 3

 هرتمیعرکی زوب عماج لیمکت .ردهدنمچم یرادیعم هلرابل رصمیکسا یعماج نولوط "
 یرادرس راع «(صزاعماح) .ردهدنکلشنک هرمم راکت زونوازو و هدنغلن وزوا ۱



 | كادلجو قلیجیلاخ «قلیجامونوط «تابجکلهوچ «قلبحالس « قلیجاعوا

 ۱ )و (ر هدسدق ا ج ا كاصاعلا ن و هد(مرهق)
 ۴ . یدنرابع ندراعماج ی هدعقاوم راس اهدو (ریک عماج) هدماش « (یصقالا



 ١\4 عیانص «لوئفو مولع «تاہ داو رعش

 ندقلوا (ییانص برع) هللعءاس . یدشعا لمکت هلسهرکف "یعاسم كماوقا

 «دارالهبروس «كرايناربا «كراباسنازب هدمیانصو . یدیا (یبانص مالسا) , 6
 نوتوب هتشياراپرع .یدراو یراریثأت كوب وب كب رایلدنه « كرالوینابسا «كرابل رصم
 هدوجو زرط رب صوصخ هنیرایدنک « راشع ولو هدناسابتقا ندنمیانصكماوقاوب

 لکشو زرط رب صوصخم هتک وا هدتکلم یه یبانص مالسا . ید
 N <یطعش ر یایرس یییانص مالسا یهدهروس هدسادب الثم .یدشلآ

 یهدقارعو ناریا « یربیا یکه دایناپسا « یریرب یهداقرفآ « یور یهدیلوط
 : هدرانا هک یدراو یطق مهم چوا كنسيانص مالسا هدنجا رلنوب . یدیا قا

 هداعنصو نع « رام هنعلانص مالسا كالبا همقام < . یدبا اسناساو رصم « ناربا

 ميا هدنمسق و كتهمالسا كلام . یدشلوا خر هدكرلتعنص ندا روهظ

 هغدلوا هد یرامعم « رشمهجنا داصحا هرلهعش صوبصخ «هددو تشز زکلاب

 . یدشلا قر

 ندکهربدشلرب ینعیانص برع هلایلانصقزرش یربثأت كلبا كنا رد ۷
 ارکوص ندکدتبا طبض ین رافرط رصمو هیروس «ناریا رابرع .یدشلوا ترابع "

 هقشاب ندرلنو .یدراشمرتک راجارسو رارکلود <« راجریمد قوح رب ندرلارو

 . یدراشلک هنکلام مالسا یشک قوح رب هدهلسوه قعازاق ءا نکنز
 ندسسو .یدراشمیتک رار هدی رلءعنص هیارو هسراشمشلر ههر يه رامالسا

 . یدشلو جاور هدنجا نامز زا كب هدیرفمو اینابسا یرلتعنص سوفا كقرش
 طالتخا و تدحو هدمالسا اع قرالوا ی یراتلاعفو تربع و كرامالسا

 فلكم هلبا جح ٌهفیظو كمالساره هلصوصخ .یدشمالشاب هفلوالصاح هدیرلرثآ

 ر ندران و . یدشوا بس هننسأت راکفا تدخو هد را زوم یسالوا

 -ردبا كل هلمع هدر رهش یرلکدتا فداصت«رارباک ندراتکلم قازوارل مالاساقوح

 ندنراتکلم كراسجا « یانعنع كرابلرب هسرزوا ییانص برع ندبس و . یدرل

 كوو هدیراکفا كراندیاترایز یت کلم هلىسەلىسو تراحم «راهنعنع یرلکدتسا لش

 فاتح « كسکو نت رای هحسدم رابرع هلصوصخ . یدشلا ارحا ر

 لیوحت هروک هنس رایدنک هدیتعیانص كراتكلم وب نوجما یرلکدتیا طبض راتکلع
 : ىدراشللا



 یوم جرات ٠

 رأت كسام نالوب عوقو هلرایناریاو رایلسنازبب « هدايزولا كوب .ىدراشملا زاربا
 ۱ كلبا . یدراشع,ا یاتفا هدییتسوم لب ا ساع و رابرع . یدشلوا

 . هادبع . یدیا هل E هدنمسا ححسم نر دیعس Ja « ندیا ساستفا ییتیسوم

 ۲ رک ریز نا . یدبا هداروا هلوک و نامز کیدا هرصاح یی( هکم) سبز ن

 ۲ قرش د كنو ر ییئارا لوغشم هللا فای < دعس هدنتسانا ییدر دتا ریمعآ

 | فرط نارباو ماع ارکوص .یدشما دبلقت لاحرد يون ءشمتشیا ینکیدهلوس

 :E وک تربغ هدایز كب نوجما كينرکوا یتامغن ناریاو مور كرهدک

 1 e رل سابع . یدراشم رک وا ندناذو یتامغن برع هرخ الاب یمهفاک كرام

 ٠ هليرانامز كوص كرليوما .یدشم اقر هد قسوم هح را هدیدو تور «افصو قود

 1 ر قبسوم قوح كب هدنکلام مالسا ورغوط هنیرلاتروا كنتفالخ هبساع
 3 يا < طمشت «طایس « قحسا « ضبغ « رس نا ندرلکک را . یدشمشتب

 3 ۱ از ترهش كوو « هلقع « همالس <« هابح « هلى

 3 هه رع هدرارا قلعتم هتسقسوم دنهو ناتو هدندفرط رب هدانئا و

 3  صوصخ هنی رایدنک ارک وص ندکدلیا قیقدت یرارتا و رابرع . یدشلدیا هج

 ۱۳ سوم ارکوص اهد . یدراشلوا بحاص هقییسوم رب لم
 ٠ فقاو ۳ ۰ داراضم .یدراشمربتک هدوجو رارتا راد «قسوم «راشما

 یخ < راردیا كلنغم رانالوا راح یفاصوا یک و . یدیا طرش یرلالوا

 رب هی صوم مهاربا یغم « یداه هفلخ . یدولو لئا هراناسحا قوح رب

 3 ۳ ید نا مرد ۰ بابا شاعم ادعام ندرلکلتفحو راناسحا قوح

 3 ن نهحرلادمع یسهفیلخ سا دنا نامز یبدلک هسادنا ندقایع «بایرز یغم

 3 و یدعلوا ناباتش اا
 ۳ ا ا رایلسنازی « رایطبن « رابناریا یراتفآ یقیسوم ربع

 . نایند (رهنم)وفد یرلتل آ یتیسوملرابرع .یدراشم لا لیدعت هروکه نی رایدنکه دعب
  تردهلعوا ءدوع .یدشملاداجما یتلآ (نوناق)یناراف ارک وصاهد .یدترابع ند(د وع)
 3 . یدشعا هوالع اهد لتر اکو « بایرز ندنراسانش یتبسوم سادنا نکیا یللن

 3 ام 2 ۳ ۱ ٠ّا یتھام رب صاخ ہرلب رع فرص یییانص برع
 نالوا ىربغ كبرع هدايز كا < حیانص و . یدلکد یه ۱ كنم ص سرس دم 3
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 ۶۰۹ عیانص «نونفو مولع تاسداو رعش

 راد ۰ نوجا یاتک ا ساما دغا ءالعلاونا 6 لاد رعد

 رانیدرب ندیوتنغ دوم ناطلس نوجما یت یه كنس (همانش) «یسودرف .یدشمریو
 یرانا نامز یرلکجهربو تافاکم نوجا راباتک یراربزو هاراهفلخ . ی لآ
 تیما هیاملع ۰. یدرلرایا ریدقت تافاکم هروک هنتسها كنتاحردنم «راردیا قیقدت

 ضعب . یدیا هلیسو رب نوجا قعازاق ترش « قهریدزاب باتک همان وكمرو
 هاملعنوحم|كع وروک روربفراعم هقلخ هدلاحیرلق دلوا لهاح یرلیدنک «راناطلس

 مهم قمریدزای باتک هیاملع . یدرارونولوب هدراهثحامم هلرانا «رارریدزای راباتک

 یربمآ (هتناد) هدسلدنا .یدرازامالوا لئان هتقفوم و اسا کا
 یتسعا فأحا هنمات یدنک یرثا یءدنمان (نیعلاحسقلت) هماع نب بلاغ وا نداملع
 .یدشمامالوا لئاب هنسوزرا و طقو نشه تلط

 هنس راهناخ ماوع ندارس .یدا یاد ناه یسوزرا نافرعو ملع هدراهفاخ

 كدشرلا نوراه هلم زا یدرلیذبا فدا ص هنسلفا سم لاک و ماع هد ر سه ردق 1

 . یدراو برا زو رومأم هنظنح نآرق هدنناپ كن(مدس ز)یتهجوز

 ندکما زاربا هدهراجرتم قلوشتو تمرح یرلکدرتسوک هیاملع «راهفیلخ

 ندنسلرتسوک تربغ هجرد كوص هنسهحرت كنسراتآ دنهو نانوب .یدرازالاق لاخ

 ندرلینایرس یمظعا مسق كرلنوب .یدشمشم رلمحرتم قوح رب هدراالسا یالوط

 «عوشبتخ .یدراشلوب ترهشهلکلجرتم راهلاع قوچرب .یدیا ندنراناتسرخ ماشو -
 .یدیدهلح و یرلهلناع تاتو یخرک هب وج رسام «نانح

 راهتشا هلتبابط هدننامزروصنم هلاعو . یدیایایرسیمهلناع عوشیتخم ندرانوت

 هدیمهلاع نینح .یدشملا همجرت رارثا قوج كب سجروج ندنرلجما .یدشما
 ندنراجرتم یجنرب لا كنومأم نح .یدشما درفت هدنسهجرت لا ابا

 نوحا هحر < لا هزاب هحنغل ىغا كاتک وا هک دتیا هجرت یاتک ره ۱ یدبا

 قوچ رب ك( نەبلاغ ) « نینح . یدربشالوط ینکلام مور هلیدصقم قمارآ باتک
 هجرت راد هبط نوجما ینیدلوا یحاص یلوطدب هدتناط « شقنا هجرت ییراثآ
 .ىدشملا حیحصت ینظعا مسق ناه كراباتك ايديا

Eرتبم هک اهدرب یم هدهدهسف عییانصیکیرلکدتبا قرت هدنف و عراب رع - 

 تیقاف یشراق هماوقا رکید هدکمنبا مظنت راهتسب هلیصوصخ .یدراشم ۶



 یوم خرا 4۸

 | كوص هبهظفاحم ینونف و مولع رامالسا « هک رولوروکهسرولوا یتج هنآآ
 ٠ .یدراشملا عمج راباتک هلرانوبلنم هدنراهناختک «راشمرتسوک

 : رایسابعو هنسدقرت كنونفو مولع هدرامالسا .. 
E ON? ele9 داراهفیاخ  

 م ۱ ااف .یدشعواو ورک نو ا نامز

 ۱ 39 .ردعاق هللایدوج و كنا یتح كمدوجود شر و یرلکدتیا

 ج تب ۳ لاح ۳ ك را هیلعءانب .ردمناق هللاح نت لاح

 ساب نیک در ا امل یرلکدبا ت تمرح

 2 وب هدنجا EF .یدرازاق ندقلوا 2 ها نونو ۶

 | o هبار وصتم . اا ا صاصتخا اشو i «هدتنه

 هد رل ۱۱و دم یرارزو )ست و ا كيکا

 ابدا و املع كن رانامز نوحما یرلقدلوا یلفا ع هنونف و مولع را هفساخ

EA OEا  E N8 ۳  

 راباتک هدهنمان اماو ارزو یک ینیدلوا هنمان كرلهفلخ ءاملع

 یدشمزاپ هنمان دلاخنناورشون ندنسارزو كدشرتسم یتاماقم «یریرح

 ۱ كمکحن. ماشه ندنرارادمک> سلدنا .یدرارینازاق هراپ قوج كپ ندزوب



 . ۶ ۷ میانص «نونفو مولع «تایداو رعش

 یدیشلدیا شن هسردم رب نوجاراصهاش هسر «شلردقس ندنفرط ۳ 1

 سیسأت هناخستک رب چیه هد(ماش) نوجا یراکدمنا تر هنونفو مولعرلیوما 3

 یغیدلوا فوطعم ه(دادغ) تفد رظن نوئو هسا هدننامز رایسایع .یدشمهلدیا

 هدننامز رایمطاف زکلای . یدشلاق مورح ندتفرعم رانا ولردیه (ماش) نوجا _

 هناضبتک ر هد(ماش سلبارط)

 هدهناخسشکو . یدشلدیا شکست 1

 هدنسانا یرازواح ك لها
 . یدشع واوا امش (ھ ۲ ) "

 نلیدا نیوشا هدننسلاوخ ماش ۲

 ندلارون«یروبشملا 1 ۲

 نازخ) نالیریدبای ندنفرطیدز "

 سسأت هد(ماش) . یدیا (هروت
 ادعام ندراهناضیتک و نلیدیا
 - سم نافرعو ملع هد(ناسارخ)

 كترغ .یددشلازعهلقلوا یزک

 كنیومح توقاي « هدنرصع یجندب
 ردق نوا هداروب 6 هروک هشاور ۱

 یعوم دلراباتک .یدراوهناخس

 ءاروام  یدشلوا ۳ ی
 دوحوم زاها هدمدرپنلا 1

 هد(هغاسعا) هد وک اله یک ینیدلوا :

 ..یدشنا نسسان هاخشك ر نوت و ندلارصت

 .یدراو هدراهناخبتکرتاس عبا هراعهاجو هراهسردم ادعام نورا و
 ص وصح هنري دنک 0 هدنسهحرد رناخیتک یمومع هدران ون

 كج هل دیالقن هلبا هود ٤۰۰ یراباتک ك دابع ن بحاص .یدرلشا یسسأت راهاخیشک |
 ۱م دک فاو میارفا بیبط یلرصم . یدبا قوچ هدهجرد |

 هتقدرظن هدراهناخیبتک یعومع .یدراو یاتک دلج ۱۰۰۰ كنارطلانم نیدلاقفوم

 (هدموهزوم شیتیرب) 7



 یوم خیرات ۰

 ۳ ۱ ِ ا r 5 ىرلەفىلخ ی هدرصم . و

 اع لار رص .یدیا هللاب زرع ندرایمطاف « ندیا تریغ هدایز كا هدصوصخ وب

  تبسانم هبا املع «شقنا باختا ریزو هنسیدنک یسلک نب بوقمی رهتشم هلینافرعو
 و هدنمارس «ةلاب زی نع . یدشلوا قفوم هغ باتک قوج كب كردیا ادي
 ابدا خراب هصااب « شهر و ی :اونع تكلا هنازخ) ماتم یک

 3 8 . یدشما فرص هراب قوح كب نوجا كعا هدلآ راباتک زاد ههقفو

 ۔اخب و هلحزا . یدشلوا عقاو ینادنالبوط هلس هخسن شب نوا «نوا ندباتک

 ی دراو هخسن زونوا ندن(ناعلا باتک ) كدمح ان للخ یدجوم ضوع هده

 اد یعرکی ند(یربط خشرات ) . یدیا هلسیزاب لأ كلبلخ «یسهناد رب ندنراجما
 . ید هسا ۰۰ هسلا هدننامز ی وا نیدلا حالص . یدراو

AS۱ هدهناخبتک . یدشل وا غلاب هل ۱۰۰۰۰۰۰ یعوم اک دوو  

 3 ّ ع تاذلاب ینسهناخستک « هللاب رب مع . یدراو هدیرلتل | دصرو هسدنه قوح

 ا ؟ ههللاب زبنع « تاذو ؛یدراو یتک ظفاح ر هح رآ كن هناخشک . یدردیا

 . یدشملنآ هلن راباتک ءشلدبا بیرخت الماك راهناخبتک و هرخ اب .یدروقوا
 ۴ . یدراشیای یاق قأیآ هنیرایدنک قرایالپوط یتیرایرد باتک رلهلوک

 .هناخبتک رب هدندنف رط لاب ک اح ادعام ندنسهناخشک كهللابز نع هدرصم
 اب ماتم (همکطاراد) .یدشلرب ویمات (همکشاراد )۵ هناخسشکو «شلدیاسسأت

 كمومع(همک طاراد) .یدشمنلسوس هلراهدرب نر نم هدیرهرج و وباق یک ییدادیا

 هغ [ نیتاص باتکنوحاینبداوایلاهب تیاغراباتک هدرودوب .یدیا صوصخهنسهدافتسا
 ۱ 3 ۱ هسردم رب اندا رلهناخستک . یدرلردیا هعلاطم بولک هیارو رانانلوا قردت

 ثمالبوط یساملعتغاووحن هلرامجنمقوج رب هب(همکحل اراد) للا ماب کاح .یدشلآ
 یاملع ایک | .یدشمریدریو اناج ینهرناسو دغاک «ړق نلکمزال نوجما هناخبتک
 1 راملا قوحر ۷ یدشع ولو هدراهثحاىم یملع هل رایدنک كردا بلج هنسدزت

 ۱۲ الص هناخنک و . یدراردیا دقع هدیراسلحم هعفانم و هثحابم .دناخبتک
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 هدایز ناک نوا ررح هل رابزاب لآ

 ۶ ۰ ۵ میانص «نودفو مولع «تاسداو رعش

 لضف « روصنم یبا نب یح هلبایمزراوعا یسوم نب دم ندنرامجنم برع اک
eبحاص ) هردم كنه اختك .یدند ران دیا ماود هدایز لا هر هن اختك و «تح ون ن  

 ام نوجما ینیدنولوا سیسأت هلبتفرعم رایناریا هناخبتک . یدرلرید (همکا تب

 . ید یاربا به یراروم

 .یدشلدیا سیسأت راهناخبتک هدنزرط (همکمعا تب) ارک وص اهد هد(دادغب)

 -ریدیابهناخبتک رهدنسهلحم (خرک ) ك(دادغب) رواشیریزو تنهلودلاءاهب نده و لآ

 كرلماما روشم هدهناخشک وب . یدشم

 هدرافلّوم ههناختک . یدراو باتک

 .یدرار ردن وکه بده ندنرابا کک ی

 . ( دادغب ) كکب دورغوط ,هناضیتک
 . (> 24۷ ) یدشکاب هداتنا ییدلک

 .یدیا یرصب مالسلادع دما وا ندابرا تغل لع یریدم كن هناختک

 لیکشت هوم هدنوجما یرلبوما سلدنا یرود هءاشا نلک هلوصح هد(دادغ)

 دلت هناکرحف لاعفا تیومام ؛ رشا ن مکح ندنرارادمکح سلدنا . ىدعملا
 كتا تباقر هلرایسابع « مکح . ىدشملا ربع هليا یتغر هالضفو املع كرديا

 ندج رفلاوبا یحاص (یناغالا باتک ) یتح .یدردیا فرص راءهراب قوحرب نوجا

 كيب نوجا كلوب شا بلط یتسهردنوک هنسیدنک ندمرتسوک هرایسابع یناتک
 و هدهلماعم ندع هده یرما رکب وا ندنساهقف یلام اد یدشلا دعو راند

 یزاباتک و « مکح .یدشلوا قفوم هنعح باتک قوح رب ندسس و < شع و

 - ردا مط را رهف یراآ یرآ ع شک یاشار هرهطوا یصوصخ هدننارس

 یعرکی یرب یه « مق قلعتم هراناوید زکلای ندنراتسرهف كنهناخبتک . یدشم
 -اور كنيرقم هللا نودلخ نبا . یدشلوا غلاب هباتک ترد قرف لکشتء ندقارپای

 فلت كسلدا . یدشلدا عج نایک ی g0۰ هبهناخی.تک و I تب

 تصر كوو هج رل لسا دناقلوا یحاص باتک .یددوجومرلهاتا ۳

 هاتک رب روشمو قلوا ی >اص تاک هدایز ندهعل اطم راهسمک قوح 8 . یدیا

 ۔اھآ ه.ط رق هالا. در فقاص هنا اف وا كمن وکو ا هلتکلام |



tیوم خرات ٤ 

 رادتفا كب ندنس4هسر دم كوو و كدادغب « شما قرت هدنجحا نامر

 ارش قحساوا ندنساهقف یفاش «یملعم كليا كنهسردم .یدشمشتس

 ۱ مال "ارخف « «یلاغدماح وا «یسود مساقلاوا «غایصلانب رصت وا ۲ و اهد

 ۱ . یدراشمتا كلملعم راتاذ یک یدابنا نیدلالاک « یدرورپس «یمایهاک

 ۳ .یدرون ولوا سپردن رلماع راد هناسلو ههقف هسد هدایز كا هدهماظز

 1 قوح رب هلتروص ون ہدا ماو ناطالس ارک وص ندکللا ماظن

 | قوچ رب هدصحو اج « بلح « ماش یکنز نیدلارون . یدراشقا سیسأت
 ۳۰ یرشهردتیا اشنا هدرهسردم ادعام ندرادلارادو راعماح « راهناخ

 دشلبا ات رلهسردم قوحر هدسدقو ههاق « هبردنکسا یوبا نیدلاحالص

 !زوقط ۰۲۵ یرادقم كلراهسردم یهدرصم ارکوص ندنضارقنا كراس وا

 هتتیاور هلربج نبا ندنسابدا سلدنا . یدشلوا غلاب ۰۷۰ هدنساتروا یرج
 و . یدراو هسردم ۳۰ هددادغب ۲۰ هدماش هدنرصع یل | كرم

 ا2 كملعم وا و رو ٩ داش تایم نه یدردبا ماود هبلط هجراکس

 و 9 هدنفارطا یدک هسرد ندنیوآ «یزار نیدلارحف .یدربلاغوح

 E . یدردک هلط زواحتم یزو

 افاوم ا راخت“ صوصخ ءراهمردم رامالسا
 هز رایسابع 0 لا .یدراشم تک هدوحو رهناخیتک هدنوجما هظف اع یهسملع

 :E هم كلا هلراههاضبتک و .یدشادیاسسأت راهلاختک مسج هد(دادغب) «هدنن

 ها راباتک نایدیا هجرت هار هیناضیتک . یدیا (همکحا تس )
 ی 1 نامز ییدک هتفالخ ماقم نومأم . یدشلدا عم رلتلیدبا هدلآ ندننافل
 - | یدنهو یطف « یسراف < دا 6 یانو ادعام ندرلباتک هح رع هب هب

 کرا قمالبوط باتک كنومأم . یدشمالیوط هدرارا شلزاب
 اب زا : رادتیقو ۳ ودرع رم تيد « هجئوآ عياش هدفارطا
 ی. ا یرآ هارلفل ومو هارلحرتم < اراخسان هد(همکطا تب) . یدشلدیا مرده

 0 . یدشلدیا صیصح رارب هجم ربا هدنوجما راناک هغموقوا . یدراو یرارب
 ا الصا .یدیا یومش نالع ىروهش كا كراخسنتسم نديأ ماود هب(همکا
 ۱ ا راباتک نوجما راکمر و نومأم هلا دشر « تاذ وب نالوا



 ۶۰.۰.۳ میانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 نوحاراشیا یلربخ راسو راهنک ءردبا كلا همومع نوجا دیزت ی ذوق .یدبآ
 كلم PA o یرل ععب ندنرانمشد یتح .یدرلیا فرض راد ۰۰۰٠۰۰ هدهنس

 فرص هدرزغواو كکالاماظن» :ههاشکلم دلرهتسیا كمروشود ندنزوک كهاش
 «! ید رار اب ایاط ر دقه هن طنط قود راو یدیا هسل دیافرصنوح اودرارب راهراب یی دتا

 ءشّعا هذخاؤم یالوط ندننایفرص ینرزو هاشکام هنرزوا كنو . یدراشعد
 - اقع هفمایناص .مرابتخارب یناریان !ملغوا» :یدشمرو اوجوش هدكلملاماظن

 ندراسدزونوا كەسقىح هغلساص ؛«كسهداز روتر هدنس .مما راد شب «راهسر

 ههللا كراقدبای نوو .كسلوغشم هلبا افصو قوذ هدزودنوکهحک .كسزُما هلضف
 هسیارلودرا كخبدالرضاحنوحا قال وق هدناحا .تراعندصاعم هدایز ندتعاطا

 .راربلایوروف هلراقوا نیمعههتوا ندنوشرآ زوبچوا ءراحلق قلنوشرآ ییایتس

 هحنکرب هاب وا اکسن .ردمدنما یصاعمو افصو قوذ یکكنس هدنرکسع و هکو لاح

 ودرا و نوحا یییدووا 4 حک كودرا كنم ۾ هک مدربتک هدوجو ینودرا

 و هدنس ؛ رولیا اعد هنداع را كکتک و شو رم «روسدیا زاب ههالا ردق هراحاص

 .یدشل اتوکسیئراقهباوج و هاشکلم «شعد «.ثسروباشاپ هلیساعد ربخ كن ودرا
 هدنرلتافو یک یفیدلوا نوجا كمهلشياربخ اضح ءایما نالوا یربغ كبرع

 هرانو ءرلرر دتا اشنا راهسردم هدنوحا قل وا عئام هنسعا زج كناطلس ی رللام

 قفوم هغهراروق ندزواحم ی راتورت هلروص و هلردبا فقو ی راضاراو كالما

 هدنوجما هیوقت یهذم ینیدلوا عبات كريما اب و ناطلس «راهسردم اذک .یدرارولوا
 هد(یهزا عماج) .یدرروس مکح كلبعسش هدایزالا هد(.یهاق) الثم .یدرونولوا سیسأت
 هدرصم یوبا نیدلاحالص .یدسسوم هنیرزوا كلعبش «تاسیردن نلیدیا ارجا

 كما احا ییرابهذم یفاشو کلام قراری دلاق یلصش نامز ینیداوا نارمکح
 ات ی ( ههرصات نرم ( نوحا یمسعت و رشت كبهدم کیا و < شمەتسيا

 ناقارب مات رب كوو هدحرات هدنجا یرلهسردم مالسا نونو .(ھ) ىدشملا

 .(» 46۷ ) یدبا ( هماظن ةسردم ) ییدلباسسأت هددادغب كکللاماظن «هسردم
 .یدشلزاییدا كکللاماظن هرزوا «شلدبا اشنا هنیرانک هلجد (هساظن هسردم)
 راناخ «رلکلتفح «شادیا انب راشراحقوجرب هرزوا قلوا دناع هیهسردم هنفارطا
 رزآ یسهسردم كکللاماظن .یدشعولوا فقو ههسردم قرهلآ نیتاص راماحو



 یوم جرات ۰۲

 ما قر هلروص وش هدنونفو مولع كرلمالسا

 رلهسردم مالسا . یدشلوا یربات عفان كب كرل

 کم كلیا كرامالسا . یدردیا لیکشت عرک نآرق ینساسالاسا كناسپ
 :راملعم ردیا لنکشت (هقلح) هدنفارطا كملعم « هلط . یدیا رلعم
 را e ر صوصخ هنسدنک ا ۳ و . ید

 سا بنک ر مس رص

 روا 3۳ رصع ید رد (E .یدیا ۳ عماح) هد(رهاق) 6 ناناز

 ۱ هب لط . .یدرون قوا هقف و ا نر دود PE اشنا ورغوط

 3 ۱ 3 هرات و یدعلوا ۳9 ۷۵۰ یعوم كنەبلط اا
 .  .یدرلردیا لیکشت یراهقلح قطنمو هقف « ثیدح «ریسفت «رلردیا تماقا

 ورد لرم E نكر لیدی الصح هدراعماح هدسادب هشد مولع

 . یدشمالشاب هکلدبا

 !!ماظنیربزو كهاش كل« ندنرابق وجلس ناریا «هسردم كلبا .هدرامالسا
 جو تان ۱۳ دار راو رایوما :یدعلدا سسات ندنفرط

 ردم ) نایدیا اشنا هنما تہب رکبوا ندنساهقف یعفاش « تاسسوم نایرتک
 ۱ ۱ ردم ) نالیریدب ندنفرط نکس رصت یشدراق كنو نع دوم «( هقهب
 کرو و ۳ یربغ داراب رع رلهسردم نوتو هصالخ .یدنآ (هدبعس

 e ,یدشلدیا سین ندنف رط
 1 درب قراعمو ىنامس تاغ «كاللاماظن یسسوم كن(هىماظن هسردم)



 ۱ عیانص «نونفو مولع تاسداو رعش

 ن یسوم هدعب «شمشیراق هرهحام ید تدم نوزوا 13 و ندک دلبا لی 1

 میدقت هدضتعم هفلخ هد(دادفب) كلردیا ادیب تبسانم هلیادحم ندنرللغوا كرك اش

 مولع هلرا ینانوب « شما لاغتشا هلبا تبابطو هیضاید هداروب «تباث .یدشیولوا

 هلا ردتقم هفیلخ هدنانس یلغوا E یدشلا ارجا تالیدعت ضعب هدسهضایو 1

 اا ها ی رانا راد ه هضایز هده رص ینیدنولو هدنتمدخ تیامط ارهاق 7

 .یدشلبا اطعا همهم تامولعم هدنقح هسدنه هليا راصقات عطف ۱

 ادب یر رصع ینش «تاذ نالوا لوغشم هدایزألا هلا هسدنه هدرلپمع

 ی هدهیضایر مولع ۰ شنوط هد(هرصب) مئیملانا .یدیا منیملانا نشبتب هدنراتب
 نلکهلوصح هدرامسوم ناعم هنسره ك(لین) یتح تره لبا یا ا |
 باج ندنفرط اح هفیلخ هیدزوا یسعا اعدا یغجالو هراح ر یشراق هنناضف 1

 كدصقمو تیام «شعا شتف ی رہ (لم) ردق ه(ناوصا) میهل انا .یدشلدا رو

 همشهلاناءهفملخ هسرزواكنو .یدشمالک | یفیدلوا زسناکما یسک هلعف ندەوق "

 بلج ینیضغ كنهفلخ هجنیمهدا اها هدنوب «شمرو ترومام ,ب
 1 ا هدلاح رب ییحم ردق هنافو مهلانا ؛یدشعا ق

 .ردشلدیا هجرت هبهحننالرثاوب .رد(هرظانلا ریرحت) یرتا مهم كا كمشهلانبا 1
 ۔اوق باسحو ربح «شعا عج ی رلل وصا كسوموللوا هللا سیدسلقوا مسهلآنبا 1

 نسح ندنرللغوا یسوم ارکوص ندمشهلانبا .یدشملا هوالع رللوصا یی هیدع

 .یدشلوا لوغشم هلراهسم یک یمسقت همسق چوا كا هدیومن
 ہراس كلاسم یکی یدشش رایضایر ردتقم ءصصختم هدنرلکلسم هدرامالا

 مالا رع ندنرارعاش نارا هلحزا .. یدراو راندا م هه ٩
 فيلات ہدرلرثا رتاد هناضاید هدزوا یرع ناسل یک ییدلیا نمت هلیا ی(تابعابر)
 هقشاب ندنوب . ردشلدیا هجرت هبهجزسنارف یرثا دناع هرج ملع كماخ .یدشا
 هدیاتک رب یفیدزای راد هنابلحت یندعم یابمک شا حرش یا رب كسيدلقوا

 ثهاثکلمیرادمکح قوحلس«ماخ .یذشهریو تامواعم هدنفح شوموک ونوتلا "

 ليمان (یلالج عوق) هلتفاضاهنمان كاشکلم .یدشلاا افبا هدیتسهفیظو كامحنم

 نسل اوبا هلباینیمغچ هقشابندرانوب .یدشغا حالصا مایخارم «یرتانانولوا بیر
 .یدراشلوایحاص صاصتخا هدهضایر هللا ته ملع هدیشک ارلالع "

 ۱:1۹ ه دلج «یوم غرات «قیفر دجا



 یوم جرات 03%

 اب ۳ ی ید <«شعا دصب و یف ندسلدنا ینامکح ا

 واو: : یکوب « رشد سو لوغشم هليا هفسلف .یدشلا صا

 ۰ .یدراشعا فالتا قداقاب

 جا قرت هدکلرب هلبا هنسلف هضایر مولع هدرلب رع ۱

<iرابرع .یدراشا سابتقاندرابنانوب راپرعنهسدنه 7 7  
 یقرت ینهیضایر كرابرع .یدبا یرثا كسیديلقوا «باتک ندیا كاربهر
 رود كليا كتنمالسا راب رع . یدشلوا یوشان ر لوو كناتسدنه

 ۱ ارو تسها نوجما یرلکدتیا دع تعند دباع هراملسمرغ
 :یدر ارت یکرا كمزویو كمني هلا «رعش هنیراقجوج قرالوا عیات هنسایا-و

 ا ۱ ۳م ندکدروک یتیئدم هلراموق راوج هدیودا سوت و تاحوتف

 2 1 لانشا عقومرپ مهم هدرلبرع باح ملع نامزوا . یدراشمالشاب هکمرو <

 ۴۱ ید تمنق رب هنفرح نه كني رافلا < یک رادان وا «هدانئا ون راو

 ¿ا سابتقا یرلمر نلساد (هدنه ماقرا) هرخ الاب :یدزاشمالل وق E زا وک

 ۱39۱ (هردنکسا) هدنرلرصع كليا كدالىم هدیراقر وب هارادلدنه
 هحیتساملع مالسا هلملاح ييدمش هرب رع ماقرا هدیداله رصع یع وا

 ۱ ) یهاطنب رهطم یتح . . یدشهعا ممعت هدنروص رب یعوع طرف

 1 : رلکدتنا نیصت كرلبادنح یماود تدم كتاتساک هد( خم راتلا و

 2ز , :یداشهرتسوک اطا

eیی ا یو نایب ی یا كا  

 ر متن «متروفلآ ( نشد ساقا ندنما (یرزاولا) ایا
 !هدازرک اشنبیمومندنناکرا یارس كنهفللخ ارکوص اهد .یدشم ولوا لیوحت
 اودوب طقف . یدراشعا فیلأت رارثا قوجر رتاد هنونف «ناسحاو دما هد
 ادنب) ىن ونفو مولع تاذ وب .یدیا هرقنتبات «یضایر نالو تبغر هدایز كا



 و

3 

& 
8 

7 
3 

 ۳۹۹ عیانص ؛نوننو مولع تاسداو رعش

 لیصح یهقف ماع ندیناکدازلا دمت ندهاندنساهقف كننامز « شموو هدلاح ر ۱

 لئاسم قوح ر هنسهعومم « شا لیسصح لاک ا هد(ناحرج) هدب . یدشلا

 زای » : یتح « شمهلرزا یتسهناک كلثا م و یلازغ . یدشلاا دف هبهوو هیملع

 راهسا واق> الاح یعراباتک رازمهرخ داش «هکیدلاق هدم ر زا ردق وا رلمش عید

 لرهلک ه ( رواش ) ىلا ماما .یدشم د وا شما عياض یشر چیه هتي

 رزو كرهلک ه(ا|صاس) هدع « شعا لیصح هفسساف و هرظانم « قعنم لوصا 3

 دکل دلا هدهعرد کارد (هساظن هسردم) «شعاادس تتسانم هلباكلملا ماظز

 . یدیا (مولعلا ءابحا) یروهشع كا . یدسشعا رشف رارلا قوج رب یلازغ ماما "

rk ۳ 
 ترا ار وز یو و

 «(هفسالفااتفام) « (یواتفلا) «(تداعس یاسمک ) « (هادهلاتیادب ) هقشاب ندنو

 :یده فلا یا راج یاس طلا (نآرقلا یهاوج)

 یدشح وط هد(هسیم) هدسادنا ین رع نیدلایح لا دع نیم نب لع ندم

 یتسیادتبا لیصحت . یدفورعم هلیمان ( رکا خیشا) یرع نیدلایح .(ھ ) ٥۰
 <( هبکم تاحوتف ) كردیا لاغتشا هلفوصتو هفسسلف هدم « شقا لاک | هدسل دنا

 رارثا مهم كب راد هبهمالسا ٌهفساف یک ( ی تا « (مکا صوصف )

 .یدشمربنک هدوجو

 اهد ادعام ندراتاذو نالوا دودع» ندندساسا u كا كەمال هفسلف

 / ی (مکاراتخ) كرشابم فولاواهلجزا ,یدرلشعا رشنرارامهم «تاوذ قوچ ر "
 ارمسا ) كلفط نبا یا كن هجابنب رکب وا نالوا فورعم هم ان (غئاصلانا) 7

 ترم ری ی دی سس هود سر

 راب رع .یدیا ندرارئامهم نانولوا رشت رتاد هبءمالسا هفسلف ی-(هقرشملا ةمك لا

 هب هغ ساف هد ی راهشفاتم به دم ناديا رهط اغوا ارک وص ندک درو تما هب هم ساق

 لساسا و يلتاط یاغتشا هللا هفسلف الضفو املع نددس و .یدراشهر دتا دانتسا

 هلا هغساف هدنرلرود كلبا كتىمالاسا هیفامعم .یدرلشع | دع هب رکف تل وغشم ر و

 (نیرفاکلارما) زار هددادغب یی .یدرارونولوا دع دحلم اعاد راندبا لافتشا

 یاونعو نامز یکیدلیند فوسایف : راهسمیک قوچرب .یدشل رو یناونع
 لیکسشت راتیمج یلزیک یلزنک هسیا رانالوا صصختم هدهفسلف . یدراردیا در
 ندرارادمکح نوجم|ینیدلوا هدرکفوب یلاها .یدرارلبا ماود هتاقبقدنو عبق كردیا
 یحنتلآ كئرم . یدرارونولوب هدنهیلع هفسلف هللرکف قاراپ هرلنا هدیراضمب



 یرمع خرا ۳۹۸

 وذو قمشیلاچ هدهحرد طارفاتباهم «شعا احتلاه هلودلاءالع «ء(ناهفصا)

 ص هدقرش هدرود یتیدیولو ء انس نبا . یدشملا تافو ندنزو ته

 م هند دناقع . یدشما فنللأت رلرثا قلعتم هنسهفاک كن هفسلفو مولع

 هلاسر) و هرامسلطو هرارحس «مرایّور «هرلو زحعم « هت رخآ هرزوا

 قطنم یس(افش) كنانس نبا .یدشلوا لوفشم هلا هفسلف هدایزلا طقف

 3 ES هدر
 دم ۱۹۸ بس ۱۱۳0 و 7 دشرلا ن وا ۱

 یشا) و ا ےدق هفسوت e ا كر هلک

 1 ول . یدشلا تدوع هساف هلا یا ثكفسو وار کر كرهل دا بص یضاق

 نیا هدسیا شمهتسیا كما نامت یصوصخ بیبط هنسیدنک یدشرلا نبا
 سصعوط هنیرانامز كوص كننابح 1 یدشعا تو هب(هنط رق) هلقاضاق رار 3

 9 دک كر هل همش ندنسهفساف تاقفدن كدشرلا نبا « ىنلخ كفسو

 غ با .یدعملا تافو هدارواو شلدا توعد هساف رارکت ربارب هلکنوب . یدشملا
 ٤) 1 الصف  یرثا مهملا . یدشمربتک هدوجو :E مهم راد ه هفساف «دشرلا

 !تفام) . یددلناترعغ هفیلأت یماع هلا نید هدنراو دشرلا نبا .یدا

 دن نف هلسم ات ( تاسلک) هدعب نجا حرج ف فا ) كاملا نع ماما هدب

 راد ج ملعو رعش كن وطسرا دشرلا نبا . یدشمرتک هدوجو وا 3 لاو

 : . ىدشملا حرش هد یرارلا ینید

 )ر ىلا . ىدشملوب ترهش هلمان (مالسالا ةح) ىلازغلا نب دمت

 یلازغ نالاق متب دشا كوجوکك ب ندنردپ .(ه 40۰) یدشغوط هدنرهش



 ۳۹۷ عیانص «لنودفو مولع «تایداو رعش

 .یدششاراق تالابخو ماهوا قوح رب هتىه السا هج رک كترعج و .یدنممتک هدوجو ك

 نانو هدنوجما كلو .یدراو جایتحا ههفسلف نوجا كا هداعا یتسهئادتنا توفص هند

 زرط یهدهفسلف قیمج ( افصلا ناوخا ) ,یدمزال كمريدملرب یتتمیرش مالسا هللا یسهفسلف
 وب . ىدعملا سیسأت هعوم رب لما (افصلا ناوخا لئاسر) هرزوا كغا ری

 هناا وح ههتاتانت هه را دع« « هم وحم م «هلاعءه امس «هنتىهامو لک كتء.یط هاتاک هدهلاسر

 LS یدشلدا رشن تاقیقد و تاعلاطم قوح 3 راد ه هفسلط و هتشع «هلوقعمو لقع

 ۱ هدنسهرا رلهقرف راس هللا هلزتمم

 مکا وا تیام « شا مع

 .هطساو ینامرک نمجرلادبع نور ۲

 . ىدعم لا رافتنا هدهدسادنا لس

 راشتنا هفسلف هدر ۲

 كرانو . یدشمشنی رافوسلف

 نیا «انیس نیا یرلروہشم كا "
 نیدلایحم ویلا ماما ه«دشرلا

 نیسطا ىلع وا . یدیا یرع

 1 قاف واهدنراوح (ارام) انسن

 كاذرب ندبآ هرادا یرهش ر 3

 ۰60۱۰۳۷ ۰۹۸۰) یدیا یلغوا
 هفسلفهدن زکستیالو انسنا

 یدبنوا .یدش# | لیصحت بطو
 ندرامناماس نامز ییدلک هنشاب

 یواد یو یلغوا كروصنم

 یردب نکیا هدنشاپ کیا یمرکی . یدشما- الوا لخاد هارس هدهاس و ا 3

 هد شما احلا هر وص م نب ىلع یرادننکح مزراوخ «نامزوا ۰ یدشعا تافو :

E 1ندکدتبا كلملعم تدمر هداروب 3 دا تحابس هس راف رط ناحرحو ناسارخ  

 (نیدزف) « (یهر) هدعب . یدشمزاب یرتا یهدنمان (بطلاف نوناق) ارکو ص

 هلودلا جان ارکوص نادکدتبا قارظان «هلودلا شمش ناد وب لآ « شک :(نادنه)و
 "دلردیا رازف هداننا وب انس نبا . یدشلدیا دننهعلق كردلیدا ماهنا هلتناها هدننامز "



 یوم جرات ۳۹۹

 : اک كجا نیت یارحا تن کی و طوق . ردیا باحا

 2 هدرادمکح یحنح وا اب و ینکیا 1 کوا هسزاملوا ا یفاصوا

 .ردیلاع ولوا لیکشت تیروهمج رب بک رم ندنفنص راک هلتروص وب

 9 تلاش و ا ەد( هرصل ) هدایز كا هدرود ول . یدشمالشاب

 رو دیا لیکشت یتمج (افصلا ناوخا ) هدیزک سم كتلاعف. وب



 ۳۹ ۵ عییانص مینا مولع «تاسداو رعش

 «(تالوقلایا سایروغیطاق) هدندنرلرتا كنوطسرآ ؛(هسدنهلا لوصا) «(دیحوتلا)

 <«( داسفلاو نوکلا ) «( هباطا ) <«( لدحما ) <«( ناهربلاباتک ) « (سابقلا لیلحم)

 كنوطسرآ هللا نوطالفا رامالسا .یدشلدبا هم رت هب هجم عالما رارثا یک (ةآ رملا)

 رادتتا هدهفسلف ارکوص ندقدوقوا یرلح رش نالبزای راد ءرانا هلی یراباتک و
 :یدراشقا لاغتشاهد هبا هفسلف هصاحابرانالوالوذشمهلبا بط راما

 .ىديایدنک]ا حامهلانب قحسانببوقعپ «یسیامدقكا كنیرافوسلیف مالسا

 وب و هدننامز مصتعم هلبانومأم .یدشلآ یاونع (برعلافوسليف)«بوقعإ
 هدنننهملعو هسدنه «یسوم «قطعنم «باسح «هفساف «بط «شلوا رهظم هتمرحر

 . یدشعا لاغتشا هدملا هجرت ء اک ىا ناش ا هلماک تراهم

 یعوم دلرارثا ینادزای راد هب یتسسوم « هقطنم « هتساس « هلدج « هموجم « هبهفسلف

 1 .یدشلوا غلاب
 طقف ؛یدبا كروت صا یاراف .یدشهشش فارافرصت وا روت ندید

 زی هلبلاکو لع «شهروک هبرتولیصح هد(ماش) ییاراف .یدشم زای هجم رع ییراثآ

 هده یدنکه دقطنم هصاخ اب ادعام ندنونف مولع ,ییدلبالبصحت كنیدنک یا |
 یرادتفا یه-حیضوت یهیقطنم دعاوق « هدللح وهفلف كنساراف .ىدشمتا قوفت

 ةسامسل ۱) «(امضا غاب في رعتلاو مولعل اءاصحا) یرارتا رومشم لا .یدیا هداعلاقوف ۱

 داحمایناراف ینوناقهلزا .یدشغابسک تراهم هدهدتسوم یناراف .یدیا (هنیدلا |

 (ینانملعم) هتک وجا یيدتسا حیحصآ ی راج رت قوحر هدننامز .یدشل |

 . یدشلوا یعارتحا رهظم كب هل ودلا فس هد(بلح) یاراف .یدشلر و یاونع

 ییرثا یهدنفح حور كنوطسرا هدهرص ییدلیا قیقدت یتسهفساف نانو هصاخلاب

 درک اش یجنرب كا «مدیا هساشاب هدننامز كنوطسرا » :شموقرا هعفدزو ییا ماع
 یررثا کهدنمان ( تیروهج ) كنوطالفا یاراف . یدشعد «!مدرولوا یر ندنرل
 هب یسایسلجر رب یسءلاطم یهدباب وب كنباراف . یدشملا قیبطت هب همالسا راکفا

 رود ییاراف .ىدىاەدتىھامر كح ەل اشىقاي هف وسل فر هدایز ندةم شاي همقف رایو

 تاداقتاهدررو تموکع رب رونولوا ءرادا هلا رادمکح" ر نورها راتانا 96: 6
 .ردتموکحر قجالوا لماش هئوکسم ضرا نوو «تلودلمکمالا .ردمزال هشد -

 یسالوا یک كرابلاو « تاصخ كلم كرارادمکح هدنتلود ناهج رب مظعم هلیوب



 یعومع جرات ۳۹4

 ٤ نومأم ۰ یدیایامز نومأم « رود یيدتا فر هدایز كلا كىهذم وب

 شلدیا هجرت رلباتک قوحرب نده الوب هدننامز .یدشمروک لیصح

 الوا لخاد هلازتعا كلسم ندیبس وب . یدشموقوا ینسهفاک ناه كرانوب
 شال و ىرامل اع ی ّ دايس نب e فالءلا لارا هل زاو

 لک . یدشمریدتیا هجرت رلباتک هبه رع ندهعیانوب هلیرکف نیمأت ین-ارجا
 دد E aye «نامز ییدمهدیا هلاما ِ رک

eران ا و قول كیأرق ندنراا ی ا  

 اتروص و نومام .یدشعا سما ینساعولوا دی یرامسا هددلرانیغا «یتساملقارب

 و سرا)سیا ہتوطسیرآ ارکوصتدمر, «شلما مازتلا ییهذملازتعا "الءفوآرکف
 و وطسرا . یدشمردتا هجرت هیهشرع ینرارتا نونو راد هب هفسلف

 اواهدتبهام كج هديا هب وه * ییهرظانم ٌءدعاق هصاخ ابو قفاوم هشنراکفا هل زئعم

 3 .یدشلوارهظم هتنغر رب ویو كم , نوجما رن الوا كلاس ههذم و نوجما

 ۱۳ اهمرنک دوجو یمالک لع كردیا لاذتش *ا هلا هقسلف رامالسا
OR 
9 

 11 دشلک هلعف ندهوق هدنسهاس ینلراک ادفو تربغ كنومأم به راددحت و نونو

 ٤ فآ هباتکںھ نانولوا هجر یتح «ررو تىما هدایز كي هنسه طاق نومام

 ۹ وف هدادغب رل رم قوح رب ندسس و . یدردیا ناس>ا ا هح

 انجا هتزیلا هدههاس وب . یدراشمثب رک هتاقر هللر رب هد دص وصخ ا هجرت

 .یدشملدیا لون هه رع یمظعا مق كرلرا ینساف دوجوم

 ایران7 كب وطسرا هللا نوطالفا راباتک نانولوا هجرت هجم رع ندهفسلف

 وامیط) ۶( تابسالا بانک ) ۰( هیساسا باتک ) ندنرارثا كنوطالفا



 یول نع د و ناطلاس .یدشمتا' 3

 ' ینمولع دنه < شلاق نره اس 3

 مالسا ؛یدشلا لیصحت هلیقبال
 تریغ وب یراسانش تيه

 . یدراردیا هجرت یرارتا ا

۳ I jai 

  ۳ 3 CES are 9ب

ECEد  

area LC 

 ۳۹۳ میانص «نوتفو مولع «تایداو رمش

 تالمکت هدنتلآ (بالرطسا) یموط نیدلاربصت .یدراشمنا داجا هدراتلآ نوما _

 ال در هللادىع وا € شعا ه واللسع طخ ر هال رط ساو 3 یدشمرتک هلوصح 3

 هليا راثاثمو ححصت ىر الم كجوربلا ةراد «حاضیا ینساهتنمهطن كضرا هدراج _

 خیطسآ ینورب ناح رلاوب | .یدشل الامعتسا یرارتو هلرایبج هدنسهحاسه هارلهب واز

 . یدشتیا فیلأت رثارب هلبمان (هبلاطانورقلانع هبقابلارات الا) كردیا ف شک یمرک

 «هناتسدنه یمولع نانو فوریپ : ا
 ن

 له ه راد مع هدینمولع دنه

 .دنه راهنس قوچ رب هدننامز

 ۳ یراقدنولو هدنسهباس تملاعفو

 . یدرلشلوا یداتسا كرود

 ی_راهلئسم تابه ع ee كا

 ۔ندفرطرپ «راردبالح رلمالاسا

 قلعتم هنیه لع قرا 9

 (هدنسهزوم ایئایسا) قلآ بالرطسا همالک تیرح رلمالسا 2 إو

 هادجو "یتسبرس و
 هخم راق.ح ییعم نودوک هم رلک ارداق ات دن و اش | ارابتعا ندحرات یراقدشبل |

 « شا ذاخنا ساساینانعم ییدتسا جارختسا یدنک سکه ندسسو .یدراشمالشاب
 هل روصو .یدرلشمالشاب هنا رآ هحیهذم رامالسا ورغوط هنس رصع ینکیا تن رج

 هب هلع ماکحا ینهشد ص وصل «یلس هل زتعم . یدبا هل رععم « هیعش مهما نالیرآ

 ورضوط هن راکوص یرصع ىج رب كتر «بهذم وب .یدرابع ندکعیا قیبطت 1
 6 نکا مد رای هن رارادف رط یاهو یا الوا ؛روصنم ندراهساع ,یاتبتشا روهطظ

 .یدشلو اور یهدم هل رمعم در هل دنا داحما شاسا یسهفساف كن وطسرا رخت الا



 یوم حجرات ۳4۲

 هفیلخ :یډراجا دصر هد(نوسیق لبح) هدماش «هد(هيسامش) هد(دادغب) یرلا

 كتادصر نلیدیا ارجا ردق هلآ وا هیفامعم 2 یدشمهم هی با ماود هتادصر هجئدآ

 E يج « تادصرو .یدرلشمر و یا ۳3 ومام دصر) كردبا مج هد اتکر

 : اهد . یدیا یرهوج دیفسن سابع «یلعن دنس «یزورم كللادبعن دلاخ

 ۱ . نده و لآ ,E یدرلشت ادصر یراز دلس قراپاب هاخدصررب .هد(دادغب) هدیرالغوا:

 وا ندرلسانش تثیه روهشم «شمر دباب E ر هد(دادغب) هلودلاد طع ن

 وکه دارو یموکم سر

 وط .یدرلعلا دصر

 : (مطقم) رلیمطاف هدننامز
 ۱ سا اب اب هدنرز

 یکاح دصر) هلتبسا
 ۹ :ا سیسأت هناخدصر

 ۲8 مازخ الاب انار

 ۷) ردق هیجندیا سیسأت
 2 كا ی سر

 3 (هدنسهزوم ایناپسا) قلا بالرطسا
Aکج 2  

 كنیم ر لر هریدتبا اینا هناخدصرر هد(دنف رمس) كنلروع رک وص اهد .یددلب

 7 . یدشتا تمدخ

 همیراحشز كنخلب رشمو او كنممزراوایاسوم ندم هلبا ی(برعلا
 ۱ تک 2 زر لمکم هلسمات (یناخلیا مز) یسوط نیدلا یصن هلص وصخ

 ۴۱ دراو ا فر یخ هدیادصر رامالسا قد د



 ۳۱ عیانص «نوفو مولع «تاسداو رعش

 لوق هروک هنلوصا كسوسلطب هدیلسم كشنوک « كرابنارا ینایدعت زود و
 ر كوو هدرود وا باتک « شما هوالسع هدراباب اط رب ارکوص . یدشما

 كحشزو هدیطنحیم دما نب ةملس« ىلسلدنا ارک وص اهد .یدشلوا رهظم هتغر

 . یدشللا ليو هحرات یر یخ رات

 زود نومام . یدک ةعوفو .دننامز نمای /تاهتک" مهما هدیه ملع

 راہلا فص شدراق رب وا هدنمان یرالعوا یسوم ندن راسادش ته وب و كا كنب

 طع «نومأم .یدراشمجلوا یطدحم كضرا نوجا نامت یسەجرو 8
 كمردلوا یو نوجا ییدستبا هبش هتنیدلوا هدنفلنوزوا لم ۲

 یسارجا كن هب رج . یدشلدیا زین ءدنسار جم (راحنس) برج وب < شم هتسیا 1

 كسا هدعب « راشمکح وضغوط هلامث بوبالغاب بیا ر نوزوا هغیزاق رب نوما
 «راشءا ارجا ینایلمع نبع هدوضوط هبونج ارکوص «راشلآ عافترا هدر ییدتس

 .یدراشمم وا یطبحم كضرا هردیاباسحیقرف كن راهجرد عافترا هباو كسا

 تاضایر .تاذو . ردیاب رشعم وا « سانش ته كوو كا نشت هدرود و 3

 . یدشلا فلأت رارثا هدرتاد هتئیه ملع ارکوص ندقدلوا لوغشم هلا هسدنهو

 (سوینافارفلا) هجرللاوروآ « هرقنب تبات «یداع قحسا نننح ارکوص اهد

 كا هدرود وب « یناه نب رشپ نب لہس « یناغرف ریثک نب دمحا نالوب ترہش هلیمات
 دیار راح نب دم ا ص اهد . یددودعم ندرل ساک تابه كو و

 ندراسانشتٌسه نشت هدیرجم رصع نشب . یدشلا زما ادج هدشه ملع
 ترهش هصاطاب یسوط نیدلاصت « قورب ناحرلاوا « یاحزو ءافولا وا

 «راشلا تابثایغیدلوا دنتسم هرکف رب لطاب كموحت ملع راتاذ وب . یدراشءازاق

 كامرون وک هب ی رايا یه ملعیت> .یدراشمشملاح هباحما هلبایمایض تقبقح یالامخ

 ماع ردق هبحالک هشرانامز یدنک یک یرلکدلبیا ارجا رهبر قوج رب نوجما
 . یدراشمالبوط هدیرارا نالبزاپ راد هه

 : یرلتلآ دصر یرلقدناللوق هدایز كا . یدرلشمر و تسها هدایز كب هتادصر رلبرع

 ةَاح) صوصخ هغمالک ١ یلادتعا لبو « (یلا هنبا) نوجا كمموا ین رادعب كرازب دلم

 .یدنرابع ند(قللا تاذ)و (بالرطسا) «(نیتبمشلاتاذ) صوصخ هل آ عاف را «(هیلادتعا

 هب هج رع یرارئاراد هتئیه NE .یدرونولو یرلعو فاتخ كرلتلآ و هدراهناخدصر

 ۔ز دلس قرهلوا هعفد كالا .یدشلباما هد نسل دبا دصر دراز دل | رک وص ندکد رب دتا هجر



 یوم خیرات »۹

 ندا قح .یدشمریدتیا اشنا هیاخهتسخ زر كردبا فرصراند ٩۰۰۰۰ هدنولوطندجا

 ! رصع ۍجنچوا .یدردیا تراز هدهص وصخ تر وص ۽« ردیک هن هاخ هتسخ همفه ھه نول

 1 ز ردتقە هفلخ هصاخاب . یدشلما رهاخهتسخ هدهدهندمو هکم ورغوط هن راکوص

 را هشخا هد رصع یچ دزد . ید ردنا راه اخ هتسخ ددمتم ندنفرط یرار زو لا هفماخ

 ءدضع ناتسرام) هد(دادنب) هلودلادضع ندم و لآ « ی(یروفاک ناتسرام) روفاک

 وا لخاد هدرلبحق.قیج و رایج آ لاق « یرلمیکح زوک هدهناخهتسخ و . یدشلا سیسآت
 ناتسرام) هدههاق هدیب وا ن دلا حالص هقشاب ندوب .یدر و ول و بیبط ۲٤ هرزوا

 > یه ءراردبا لوبق هتسخ ندیهذمو ند یه هرهاخهتسخ و رلمالسا .یدشعا انب

 : یرهتسخ رار هل رلیجیقاب هتسخ «بیمط «یدرارلبا صیصخ هطوارب یرآ نوجا

 . یدریا رو هدسرد رئاد هفلیجازجاو هبط هدراهاخهتسخ . یدرازاب ین رلج الع

 ناربا .یدراو هدرا هاخ هتسخ راس رونولوا لش هلا رطاقو هود ادعام ندراه اخ هتسخ

 ۳ رو ولوا رج هلا هود قرق هدودرا كهاشكلم ن دم ن دم ناطلس ندنرلیق

 ۰ یدراو یسهاخ

 ۳۲ ۷ تاردقم هاراز دلبر ««درلب رع و و ولع ر راع
6 

 ی کید « ( موج ۳۰۰ دوا قوا ثحاپ ندا )۳2

 ۱و رلب رع . یدراو (تشه ر هرزوا كعا فا رعت راز دلا

 ا هنسلا هرخ الاب .رلیدا ىحاص فوقو هققح هدملع

 ید رام دا قر ا ۳

 ۷ یا نرو تىما هدایز كا هملع ییا و هدننامز رل سابع

 ا راشاعم هرامحنم «شمریدتا همحرت یاتک (دنه دنس) هفلخ و . یدیا

 ٤ راداقب هنلاوحا ككرازبدلس رامجنم . یدرا ثمنا تمجام هرامجنم هدراشیا
 7 دا هدیرا هتسخ :O یدرارر و ربح یغجهلوا بولوا یلروغوا كشرا ۴

 ون وان هدوک هراز دلس یرانامز كمحا ]باک .یدرلردپا قوا هر نو را

 ور اک یرلکدتا داقتعا هموح لع رامالسا

 ی.رلاوسا اید ی ی دم هدننامز نو



 ۳۸۹ عییانص هنوتفو مولع «تایداو رک

 هللر وصوب هودا رابرع . ىدراشملا فک .دینابکرم یک (دوک عود

 .هطساو راماسر «رارارآ تاذلاب هدیانابن یک یراکدتیا تمه هراضحتساو
 یروصلانب نیدلادشر یحاص (هدرفلا ةيودالاباتک ) .یدرازر ۲

E(هدیلم هناخبتک هدسراپ) ندنباتک تئیه ملع رب هجم رع  
 هلا تاباع یار e بات (rale هتک قوچ ر قح یر

 ا د RT نیس ییهد نا لات هک

 9 0 ا لاثتما کوب 0 رک روس ن



 یوم را ۳۸۸

 و لع « راج .یدشلوا ۶ اح هلبماع هداطسو نورق یتاسیردت كتاذ

 ,  مک هدقداسد رفعح ندماما یا نوا روك هاو ىد رک وا

 ۰ تاور هاراضمب . ردلکد مولعم یفیدلوا لمر كراج . یدهللا لیصح
 ۱ هدافوک راج . رد یلهروس هدم وک هشاور كرلضعب « ىل( سوط )

 :a و هجن ال یمظعا مش EE را ردق ید یک

 0 .یدشادبا هح

 ک ضب هدهموظنم رب نالیزای هدنراتیام یرصع ینچوا كنرجم
 :مدنسراد تالابخ زونه هدرود وب امک < شع ولوا نابمرد یراهظح

 a را رب راد هنتعارز كرامطن هدرود وب .یدشماماقبج

f 

 0 ا یرتا مهم كا ا اا تافو هدنندوع هماش

 | اذک . ردشلدیا همحرت هبهجمالآ و هجزسنارف باتک و . رد(هدرفلا
 وا دنتسم هنسراهبرحم یدنک و هتامولعم ینیدلآ ندنعیانم نابوب هدماوعلا نبا نح

  .ردشرتک هدوجو رتا رب همان (هحالفلا باتک ) راد هتعارز ززا

 هقلاءام هل زا < را ردوا هتیراناسل یدنک ینخالطصا انمک واب رع
 رز دس-آ) بهذلاءام « لب رفلوس دسا) یغاب جاز « (كیرتین دسا)
 ار e ظارت رتس) یشاط مهج یک یزلکدتیا راهحتسا ی(كي راولف
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 AY عییاذص «نودفو مولع «تاس داو رعش

 ر 7 رن ندیم 7 7 دق هدیساسا ۹

 و لا كسلدنا ادعام نو وات اذ وب ا pe هقشع و ا

 .یدشلا لاغتشا هدهلتابط هدنامزناع «نومسنبایسوم ن

 مع هل روص كما قیمطت یارظن « كأ سون ۲۳ قوح ر هل روص وش رمالسا

 هق رش كردىا هو نبط ه_نادلکو نارا هده ندنتهح تابرظن ه یدرلشالا تمدد هبط

 ةنمزا . یدرلشلا دیقن و یقیقد یتراث] ك ( سونیلاج ) نوبلاغ هلا ( طارقا)
 ۰ AE 6 لوصفلا 4 یرارا كسسارقویبه نالوا دودعم ندنرل,یبط كو و كا كە

 هلیمان ناسنالا ةعيبط « ءاوهااوءالا « نويطبطاف « طاللالا « هداملا ضامالا « هفرعملا ةمدق
 ۸م رشت « رشتلا فالتخا « ریبکلا یرشتلا : هدیرلرا كنهيلاغ «یکییدلدبا همجرت هب هج رع
 ٠ ضاسالا ةاوادم « مرا م.رشت < وطسرا مولع « نوطالفاو طارساءارا « یا ناوما

 ندرا را و ء یدشلدا لق هب هج رع هلسما ءاودلاو ةبودالا < بيبطلا تنح « سفنلا للع

 . یدشلدا همجر هدیرل ربا كسوزاسرواو سیدروتسید ادعام

 شیبح ۰ یسوم نی دجا ۰ يح نب یبیع « نینح ۰ راندبا راثآ ةيچر هلروص و
 زکلای یرلباتکوب رلبرع .یدبا رلبیبط ردتقمو انشآ ناسل یک (نافطصا) نافتسا « معالا

aهدنروص رپ مظتنم اهد ی رالصف نوجا قمر دشال,ءالوق ی راهعلاطم : یدرلشمالاق هلا  

SIS 

 كد روتسبد هلمح زا ۰ یدرلشم زاب هدراهشاحو رخ ره هګ رآ هرا را و 3 زاشق و ۲

 اس قوح رب هدحرش یغیدزاب كلحلح نا ندنسایطا میلاد هنباتک نلیدیا هجر ند.ع الو

 .یدلکد مولعم هدهچرلبنت وب تاناب وب کیدشادبا جرد یرلمسا تات
 ۰ یدرلشغ | فذک هدرللوصا هقشاب ند رللوصا یوادن دوحوم ردق هامز وا رلمالسا ۱

 قوغوص رلبرع یکلهتسخرب نانولوا یوادن هلراجالع قاحبص ردق ه ۲ وا یک جلف لج زا ۱ /
 .یداروصنم وا خیش «تاذ ندیا فشک لوا كلبا ىلوصا و . یدرلشلا یوادت هل رج الع

 ه رآ رول همت شک | | رک و ندقد ولوا نیت هنتسایر یهناخهتسخ دادفب روصنم وا

 ۰ یدرلشلا قسط یوصا و هدرلبیبط ناکارکوص نداشتن و شا یواد هلا مخو :

 قاب راص رلد سع ۰ ید رل» رع 0 نا اللوق هعف د كالا یرلحالع یج دا لاطبا یسح هدنابط

 لصاح هدهاخم هراشع اللوق نویف آ هدنس وآدب دا رلرلد ۰ رلشع | بیر جالع هدنوجما ارلوقو 3

 اطا بیعرتا كاللا راد هنکل هتشخ ماذج . یدرلشلو هدنلوصا یمالهچراپ یثاط نالوا "

 . یدشازاب ندنفرط هوسام نب انحو ندنس

 -رلی وما یتح .یدشمالشاب هغل و جاور هدننامز رلیوما لوا كلبا نمک ع ایک 3

 چرا راد و كرديا لیصحت امک ندسونایرام بهار «دیز ن دلاخ ند **" 1

 و . یدیا نایح نب راج یرکابمک كوب و كا كرابرع . ىدشملا فلات باک 9 ات



 یوم خیرات ۳۸۹

 : ندهیوب لآ هدیبیطرب نکید ےل نلیدیا هدافتسا ندب رارتا هحایوروا هل راد رع

 1 ةعانصلا لماک) . یدبا یلزاوها «یلع .یدیا ساعن ىلع یبیط کر هل

 : .یدشلدیا هجرت هبهحنتال

 یمن 2 ندرل بط نشی رج ادعام 4 و

 ندلصف ا راد هعوضوم فاتح لا یواد لوصا رب یمومع
 . كقح بانج هدنشلیداراب كرشب یاضعا فلت هصاخ اب « تاذ وب

 0 :یدشمشلج هتاسسا

 3 لب داتا ناسا a راردا هدنص خشت ا ٤ ر ا

 لات «نسطاءا .دددوجوم یسهخسن هج اربع ل(بطلالوصا) ندنرلرثا

 . .ردشمتا حاضیاو حرش ی(موطیتراپ یرداق) كسویماطب هلبا یس(وراپ
 5 هدوجو رثا ییا هدنمان (نایلاجانم)و (نادبالاعوقت) یحییعوبا

 کم یک ییدلیا فینصت هروک هموچ لع یرلکلهتسخ ا ہدنرلرثا وب



 ۳۴ ۸ ۵ عییانص «نودفو مولع «تاسداو رعش

 .ندشسومردفهشایزووا .یدشموط هدنرهش (یهد) یزاررکبوا .یدنا سس ن ۲

 یلعیبط كمصتعم هفیلخ كرهلک ء(دادفب) ارکوص «شمالوالوغشم هلش رب هقاب

 زالآ یبلآ تزاحا هرخ الاب .یدشلا لصح بط هدنلآ یراظن كار لب
 .ه( دادغب ) هلا هفطو نیع هدعب « شع ولوا نیم هش ردم كنسهاخهتسخ (یهر)

 .كلا* نونو ر .یدشعا تحاس قوح كب یزاررکبوبا .یدعلا تد وع

 .یدشلآ هنا رس قدم یا روصنم را ا نوجا ی دلسای هب همق رش ۲1

 مر اعدام اما

۰ ۳ ۳۹ 

E AP ETD rg E ry 1 A a 2 ۲ و ا ی ب یک ویچ 

 هاردبا فاح ا هنمان كناذو ىرثا رب ییدلبا لات هدهرص وا یزار وا

 < یزار .یدبا جا شمع دیدح و ترس تیاف روصنم .یدشلا هسمسآ (یروصنم)

 هرج هس رزوا رلهعلاطم یفیدزای هدنماتک نامز ییدلیا دقت ینیرثا .یکهدنقحایمیک

 «شمنلتدحهربثدرب هجمدیانایب ینفحهماپای یراهبیرجوب زار .یدشما صایتساما
 كنزار.یدشمالطقس ی رب ندنرازوک «ءشمریدنبا یحماقر یلتدش هنشاب كنزار
 یسالوا هد( یهد) دوخایو ( دادفب ) هفامعم .ردنکد مولعم ینافو لحو خم رات

 ناصم ندنفرط یسدنک ءرا و . رد(یواح) یرتا لو و كا كنيزار .ردلمتحم

 هنیرزوامانلیریو ندنفرط یریزو كنهلودلا نکر ندمولآ هدننافو « شملقار "
 یرب ندراباتک وب .ردلکشتم ندباتک نوا هسا ( یروصنم ) .ردشملردتبآ ماما
 . ردشلدبا هجرت ههحشالو یاربع یرثا و كنيژار .ردهدنقح (قمازق)

 رب لمکم و هری رج تلومم :یدبا یناهدز ءدافلاقراخ تا

 هدوجو رلرثا راد هنناعش ٌهفاک كنونفو مولع نوجا یفبداوا كلام «هظفاح و
 یارجا هنیرزوایط كلاسم اپوروارصعینلآ ماع یراکفا كنانسنا درک

 املاساو ات لهدعاق کیدلبا نیصآ هدن ربا یهدنمان ( نوناق) .یدشل | اا

 .ىدشملدا دانا ساسا هدنران وتفلاراد

 ینبقل ( یلنارسا ) هدهدرصم یک ییدشت رابط كوو یک وب هد(دادشن)

 هللاةدایز ندراسلغا «قحسا . یدنششا روهظ رابط یک نال ن قحسا تا

 كندهم ندنرهفللخ هبمطاف هنرزوا یطوقس كرلسلغا شک ه(ناورف) هدنامز

 :یدشم تکه دوجورارثار ادهنفق فرما ,هب هب ودا و هه دعا « هیامح «شم هرک هنتمدخ

 هنسیوادتتروصلرلکل هتسخ و هلبایرلکنا هتسخز وکه د( دادغب ) هد لعن یسبع اذک
 . یدشلدا عبط هد( كدنو ) هد ۵ را و .یدشمرتتک هدوج و رار راو

 ۱6 ه دلج «یومع را «قیفر دحا



 یوم خیرات ۳۸4

 جاور یولع نانو هللا هنسلف هدرارت-انم قوچرب یرلقدروطوا كرلبهار یلیروس
 دنج ) «یدرارویلبا هدانتسا ندرلنا هدرلبرع هراروسدیا هجر ینمولع نانو رلنوب

 ین راعتناهقرش كنمولع نانو یمهداقآ ناردیا دک نا وریشو یجنرب
 و نومام هعفد كلبا هدرلبرع .یدشاوا لصاحقام هدف رطره هنلیصحم بطو هفساف

 تریغ هناقن هب هم رع كرلباتك راد هبط لع روصنم لوااهد طقف .یدعع ولو هدناثیعت

 یدشعا ممعت هنیرزوا موزلرب یعبط هدننشس رابرع «بط لع 1 وع

 د هد ورغوط نا كنابحروصنم

 E 2 وشدتح سحروح «ژروز) یبیطرس یتونفلاراد (روباشردنج) هدنارا

 د كسجروج ءروصنم . یدشمړ دتا یوادت کلا كردا

 مود هلبا راند ي چوا هنسیدنک یک کیدا هدعاسم هنتدوع «شلوا
 بیبط كن هقيلخ ارابتعا ندخرات وا سیجروج .یدشللا ادها هیراج چوا
 شلاق اخ هدندنفیلأت تا هداسا و طو .ىدشملا اذا یتمدخ كلبص

 وچرب هینرع هدندهحانو یک ییدریتک هدوجو رلباتک قوچ رب هلیناسل
 ددوجوم راباتک هدراب رع راد هبط هدنرود رلیوما اعقاو .یدشمتا هجرت

 : .یدنرابع ندنسهفرعت هودا ررب رنو

 (j ا ۳ یدنههلج زا «شمدوکت غر هدیه دشرلانوراه بطلع

 | مصتسم هفباخ . ىدشملا اضا ینسهفیظو كلصوصخ بیبط هدنیارس كديشرلا
 ۱ 71 لہسن ىلع نسحملاوبا یعوا ثسطرب یدوم یناتسربط هسا هدننامز لکوتم

 شش شو اج اح لصت« کما مالسا یناذو مصتعم . .یدشتادرفت هصاطاب هدنتعنص در

 اسا هتشاا . یدشملا داعصا هعفومر كوو ینسیدنک قرالوا قفوم تیام

 ؟لا) یرلرتا مهملا .یدیا تاذ وب «یملعم كنيزار ركبوبا یبط كوب وا

 ردهدمون زوم شیترو هدنیلرب یسهخسن رر, كرارثا وب .رد (هحصلاظفح) هللا
 a ا ایاش هرکذ هصاخ اب هدایرک ز ودا ندابطا نلک ند( رواش دنج ) هدرود و

 ةواعمهلا یلغوا كعوشبتخم یببط كروصنم «شعا لیصحت لاک | هد(دادقب) تاذ
 تخ  یدتسهناسكبا نوح اینیدلوای هنط لدش رلانوراه < عوشدتح .یدشلا اد

 وج ندهع انوي اکڑ .یدشلوا قفوم کما هدأ یلربدم هاخ

 ..یدشلا قفلت هدهعوم رب هلمات (بطلارداون) یک ییدتیا

 یلعوبا هلا یزارلا ایرکز نب دمر کیوبا یرابیمط كونو كا كراب رغ



 ۳۰۳ میانص «نونفو مولع «تاسداو رمش .

 ندنف رطرللوغوم كدنفرمسو اراح هدرلهرص و هد((خلب) .یدشلک هز

 «ه(ناسارخ) قرالوا تشهد راحود ندتک الف و توقاي .یداآ ی رخ یطبض

 .یدشالا تعجاسهینابیشلانردلالاج ریزو « شلک «(لصوم) هدارکوص تدمرپ
 ارکوص ندکدتا لاک ا یتسوماق روهشع ییدرو یمان ( نادلبلا محعم ) «توقای

 هلبایرلا رومشمو كنوقاي .یدشعا تحاس هیلح و هیردنکسا رارکت (م۱۲۲۶)
 ابوروا یس ( ابدالا محعم ) اذک « ی( عالطالا دصاص) ندا ارتحا یتسهصالخ

 « یراتکلم قوح رب هدن (نادلبلا محعم ) بوقای . یدشلدیا هجر هتي رافال

 فر رعتیرادعویرللکهدوحوم در شره «ی_رللحم قانوق «یرلاوواو یراغاط
 .ردشعا روصتو

 راراا نایاش هرکذ هدیردبا لاسنالاو هلا ی ورق ندننوفآرتخ ب۶
 و هدنراقلضاق (هلح)و (طساو) هدننامز مصعتسم ,یوزق ..دراشمریتک هدوجو

 كنیاوزق .ردشعاراهتشا هلبرلرتا یهدنمان(دالماارات | )و (تاقولخحم اب ) «شع ول
 یتب ( هلحر) هدیردبا ۰. ردافارفج یحراتر هدافتسا نایاش ی( داللا راثآ )

 كس راذاع«هس رلتداع كملاها نایاشاب هدرلرهشو و هس رل رش اه رفا هلا (تحاس) ۱ 1

 ددا رس تانک ي دوو هرات و تایح

 هک ردراواهد تاذییا هصاخحاب ندا مگا هلایران آ ه دما یوفارغج بس

 راک قوحر ی رخص ا .ردلف وح نا هلا ی رخطصا یس راف قحیسا وا هدرلنا

 ند رتا حلب دب ز وا ندقدنولو هد اع یخ و دن رویش 6 یا تحاس 1

5: 

1 

۱ 

1 

3 
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 یرضطصا .یدشمریتکهدوجوی(تلاملا كلاسم) كرديا جز هدیامولعم ینیدلآ

 یدنشلا مس هج ی رهب روف هناتسکر وت ند رعلاةریزح ی هبعالسا الا

 ایفارغج رلبرع . یدسشعا لوق یامق نبع هدلفوحنا ارک وص ند رخیطصا

 نبرد كب هدضایر یافارغج هاصوصخ «راشعا سک صاصتخا هکدتک هدنملع

 .یدراشلا ح.حیصت ی رلضعپ ندنراثآ نانو قرانولو هدناستت

 راشتا هدهداسآ ییوتفو مولع ناتو ارکوص ناکا للا طض ی 4 ردنکسا رامالسا

  نص كیامیشو تاقفدت «انافرع مع نو و یتبام هب ردننکسا هدرود و .یدشمالشاب هکغا ح

 لاوتم راهناخ.تک نالوا یهاکی ةظفح كنراکفا هعدق ةنمزا . یدنشطلا لکت یزک کک
 ی هدافتسا هت دلوا 4 رلد تک ندا لوادي eR 0۹ هدلاح یرلق دلاق ضو رعم هرات الف

 ۰ ید هاف هدنتلآ یا كن راکفا ناتو "الماک یرلف رط قارعو ه روس . یدشلا مت



 یوم رات ۳۹۲

 ت هدوجو ی( قاتشلاةههر ) ییردا ندنن وفارفغج برع .ددرومشم یرتا

 ..ردشمزای رار ر وصم یتحاس ردو هن کم نداینابسا هدرسح نا یک

 ا ۱ توقع هصامحاب هدنحا ونار جو

 ِ 7 یک یيدروک لصح ر e EN یسادنفا « توقاي . یدشملس

 هدوع ندنتحاس یحنحوا توقا یدشمشالوط تکام هدقوح ر هلسهلسو

 وغشمهللا قا زای نوجا نمت یتشدعم هنیرزوآكبوب .یدشمشوزون هلا یسیدنف

 هنن جافر . یدشمامر وط یرک هدندکٌعا تفرعم ل لرم رار هلکنو ءشملوا

 ۱ هر یدشعا تحاس هن زفر وک هرصب قراشد راب زارکم هل ایسیدفا رگ نم

 لاتین راز هدانناوب «یعاروق ینا قلا ةا یر یاهو تانتیدنفا

 روس) «(زیربت) كلردیا ترشابهرارکت هنراثحاس «توفای .یدشمالغاب هکعا

 هدنسهاخبتک ( ورع ) توفاب ۰ یدشمنا تحاس هنیردفرط (ناسارخ)و «(رصم)
 ی مرتک هدوح و یموماق افارخج رب ارک وص ندک زلیا هعلاطم نیرارلا دوخوم

 ۲ وخ ) هدمب < شلاق هد( ورغا) ردق هنس کیا . یدلا روضت



 ۳۸۱ عیانص «نونفو مولع «تاس داو رعش -

 نب رکب وبا : راثدبا دره هدایز كا هدنملع افارغج ارک وص ندراتاذ و
 « ییهزلا < یرکبلا « قوربلا « یندقم « للا لہس ن دما دبزونا « هبقفلا 0

 ارفح یک یردالا , یوزقلا « یعورلا هلادىع توق اب < ربج نا « یسیردا

 یدیا نویف
 ر( )٩۰۲ م ندننافز لدضتعم هفیلخ «تاذو .یدیا یلنارا «رکب وا

 .یدشلزایلواندنسبسأت(دادنب)یرتا كرکبوبا .یدشم رنک هدوج وین اتک افارفج

 ..یدشمررو تامولعم راد هافارغج هدنرثا رب هد(یدادفپ بناک ) چرا وا اذک
 هدربو هنلاح كرلهتسوب یک ییدلدیا ثحم ندتیابجو عضو دراکریو هدرنا وب
 هنناتک یتامولعم و جرفلا وا . یدشلر و تامولعم اد هنسایفارغج كتكلع

 رثا وب . ىديا (ملاقالاروص) ىرثا مهم كلا كدي وبا . ىدشملا جرد فداصتلا
 « شمتک هقارع «دیزوا .(9۲۲) یدرویدبا اوتحا دىل قوح رب

 .یدشلا لاغتشا هللالصحم هفسلف هصاابو هدافتساندنراسرد كنسدنکلا هدارو

 :یدشک هاند هدسدق ءیندقم .یدشلوا رهظم هتافتا ا خلب « دیز وا

 مهم ها يدمر کا تحابس هدەمالسا كلام ییمظ ءا مست ؟ ناه كنتابح

 هیشراتهوکح مالسا هدرا و . یدیا (ملاقالا ةفرعم ىف مساقتلا ناسحا) یرثا

 ءافارغج تاذ و . یدیا لئاربا « یوربلا . یدشلر و تامولعم قوح كب او

 -وب هدنارباخ هليا انيس نا هلج زا . یدشملا بسک صاصتخا ادج هدطو هضایر

 ی(دنهلا را ) . ىدشملا لبصح یمولع دنه كرهدىك هناتسدنه هدعإ « شع وا

 كنیکتکبس دوم ندرایونف هدنندوع ندناتسدنه یوربللا . . ودر وهم تبا

 f را هته ع هلمم ات (یدوعسلانون اق) وديا تموادم هنا رس كد وعسم یغوا

 هنهدم یش .(۱۰۸) یدشعا تافو هد(ه نع) یورپلا . ىدا فلأت را

 نالاق ندهع دق هنم زا یس(هیشاملا راتالا) ینبدزاي هدنقح یاوقا قرش . یدبوسنم

 تامولعم عفان كب راد هنماوقا یطسو یایسا هدرلا وب . ردثحاب ندرلهدبآ

 . ردشلدبا هجرت هبهجزیلکنا یرلرثا نوتو كن ورسلا . ردج ردنم

 نایدیارکذ ندنفرط یرارعاش برع یکسا .ددشنوط هد(هبطرق) یرکیا
 كلاسلا ) هقشاب ندنو . ردشلدیا هجرت هبهحالا رثا ینبدزاب رتاد هسرامسا رهش

 ههجزسنارف هدرئا و هکردراو یرتا ر راد هباق رفآ ىلامش همان ( كلاملا و



 یوم خراب ۳۸۰

 ۱۳۳ رم دم وا یا دو
 خف تروص كتکلم م الا . یدراشمزاب راداتک مهم هدلوب وب

 يامر نوجا ییدلک مزال كما عضو یر ندهعطاقم و جارخ

 . یدراردیا سح جایتحا هنللصح كتملع ایفارفج ندسس

 اا سا هلا یعواع نانو اک وی ندرود كثالبا و راب رع

 ۱۳۳ یر کلا لس .یدراشمالشاهکشا هجرت ههر
 رد هدایز كا راب رع .یدراشل ا ه والع ین راه رحم كردن ارجا راتحابس

 كلبا یملع و هبفام عم . یدرابشمر دتنا قرت ینملع افارغج هدر

 دباع هانفارفج كسوملطب یدنکلا یتح . . یدراشا سابتقا ندرابن

 .یدشلدیاحالصا ندنف رط تا هرخ "الابرئاوب <«شمر دتیا ەھ رە هم

 هدأ راد هاف ارغج هشرع . ردلکد دوجوم مولا ینا ر هک رع

 دنمان ا تروص) كنمزراوخا یمومن د «باتک یسا
PE مو 

 جزا .یدراردبا مدراي لد )روما هنسقرت كنملع افارغج هدرابرع

 | كتکلع یراودنولوب یک یرلکدتیا نمأت یاراخ رازومأم یهدن رالحم

 و هادرخ نا هلحرا . یدراررو تامولعم هب هب زک ص تموکح ۱

 ا ىدا 0 "الصا ee نا . یدشمرتک یارفج 3

 د ر ن. و ناعت لاو شالو

 رام هتسوب دعب .ىدشملا لیصح تایبداو یتیسوم ندقاحسا یللصوم سانش
 لات «كلاملاو كلاسلا باذک ) هدانا و ء شلوا رومأم هم قارع هللا

 ا اجا ندراساع ارک وص ندهمادرخ نا . یدشرتک هدوجو

 ۱۳۳ سام ی الر یوقتنا .یدعلوا لوغشم هلا اف
 رفج قوج رب « شما تحایس هنیرايد برغخمو رصم « ناتسدنه تاذ وب
 ۰ , یدشمرتک هدوجو ی(كلاملا باتک ) هرزوا كما اوتحا یفام
 ۰ یدشمزای یاتک رات هدر قلعتم هسرود راسابع



 ۳۷۹ عیانص «نونفو مولغ «تاسداو رهش

 ریلسنازیب «رلسا و :ماوفاو ؛یدرلشغا هدانتساندنمولع هدكماوقا نا ولو یراوش موق یک

 هنناسداو مولع كرلموقو هدنراهعفد كلبا كتيمالسا رلب رع .یدبا رلسایرسو رلیلدنه «رلیناربا

 خسف ینسهفاک كرلبش دوحوم لوا ندنسیدنک «مرک نآرف هکنوج 2 یدراشمهمر و تیمها

 مولع یک هتفو وحن .تاقبط «یزانم « رلشغا راکفارصح هعرک نآرق زکلاب هلتهج یبدلبا
 بط راهفیلخ هج دبا بسک تعسو یرلتکلع مالسا ارکوص تدم رب . یدرلشلوا لوغشم هلبا

 یاتک نظرا مکان ناوم هلجزا . یدرلشلا قایوشت یناملع هفلوا لوغشم هدولا هثساف و

 تنعم <« شاو هدی راه اخیتک ماش یاتک و زا زعلادبع ن رم | رک وس یدشهر دتا هجرت

 «هدافتسا هاکرظن كاتک ارکوص ندقد ولو هدهراختسا نوک قرق هترزوا قیوشت كنلاحر

 . یدشمرتشوک ەد هتصو

 ندرللاع نایتسرخ هجالشاب هکمرتسوک تبغر هتعنصو لع هلا نامز روم رمالسا
 باط هسلواهلس هدننچ یعاع » « راشمالشاب هکمیلکید هلتسها ,دیرارک# ینتسلف یرلکدتشیا

 لاغتشا لوا كابا هلرللع ون هدرلبرع .یدرلشلنا لاثتما هف رش تیدح یهدشلام « زکیدنا
 . یدبا یسهداز هلاح كربمنس ترضح « تاذ و ىدا ترا نن رضن « تاذ ندیا

 هدنقح همقساف مولع 6 شرشوروک هل رلیهار یوسومو یوسبع هردنک هراتکلع راسو نارا

 نوجا ینیدلوا ندنسهلیبق فیق ندا قاما هلا هيما ین «رضن .یدشلآ تامولعم ندران ون

 وا « ششود ربسآ هنیلآ رلمالسا هدنسا مع (ردب) طةف . یدرون ولو هدنماع ريم ترضح

 رر چیه هب هج ر ندهدنجأ مولع « رشل ٠ یدشع ولوا لتف هلب فا كريم ترضح نامز

 يلاخ + (م ۸۵) یدیا یوما دز نب دلاخناتولو لوا كلبا هدشبشت و .یدشمهغا لش را

 مورح ندفرش و طقف . یدیا كجهک هتفالخ ارکوص ندهوامم یجنکیا یشدراق « دی ن
 ۰: لع نالو جاور هداز كأ هدهرص وا . یدشعا رصح هن ونفو مولع ی ربغ نونو هحنل وا

 ه هج رع هعفد كلباو شع رکوا ینایمیک ندرللاع نشیتب هدهردنکسا « دلاخ . یدیا اک

 قفوم هلق كرهردتنا همجرت ایمیک ملع هاذر هدنما (ناذتسا) یو « دلاخ « یدشلا لقت

 كا كرادب هب دص ر تاودا و تالآ ۰ شوا لو هدولا موج مع ء دلاخ عدشلوا

 دنا هجر را هدراد هموحم هل | یا ا یدشما قاراک ادف قوح ك نوجا

  هفسلف « افارنج  شمالشاب هغلو جاور هدیرلملع ینجا هلروص و .هدرلبرع . یدشل

 . یدشمشت رلتاذ ردتقم ی هدههضانرو تبه مع

 كسويملطب ىح . یدراشعا تبغر هدهدرانامز كلبا هیانفارغ> رلپرع
 رع .يدرا شم ټک هدوج ورارئارت اد هبافارغج هدلوا ندمروک یاتک

 هغملوا لوغشم هللا افارغج نوجا یراقدلوا لوخشم هلت راجم یسیلاها زاج ند
 لع « جج : راببس ندا لصاح یتروبحم و هدرلبرع . یدراثهروک تیروبم
 قعوق ماظن هروک هنجحف تروص كتكدع ۳ < كعا تحایس نوجا كع رکوا

 ی رللو هتدمو کن ندسس و , یدروص هکعا جح لسم يه الوا . یدبا 1

 هدرلتحابس كجبدبا نوجا لصح ابناث . یدرولوا لصاح ترورض هکمای

 فا رغم



 یوم خرا ۳۷۸

 ) كرلرنا و طق .ردشعا بات را ردف زو چوا یطوس .یدشمهعا

 :رلفلس هدایز لا < ؛ یطویس ۳ كج هديا لنکشت رتفد ررب قافوا

 كالوس رار هلکنو .ردشلدیا ماهتا هلکا لاحتاو یابتقا یترا
 ندنفرط راجنک نوجما یکیدلیا تمدخ همیمعت یراکفا یهدنافل ۳
 و e 2 gg ا روات

 0 و مج یر اا ردو 7 کپ ج9 نسح 1

 : ِ .ردشل تک هدوجو

 روا نا قو 7 هم راب « شمشش راخرّوم قوح رب هد رله الاسا

 ۱۳ ۱۰ یاد هرات ,:(نولظلا فتک) زکلاپ . یدسرتک
 نالبزای هلسروص راصتخا یە رات ا . یدشلدیا جرد یمسا

 . .ردشلوا عیاض هدرا قوح رب هقشاب ندنو . ردشهلدبا لاخدا

 ودا ناو « یدوعسم « ادقلاوما «ربثالا نیا « یربط هدننایم رارثا

 لمکم هدوک هنامز یرلقدلزای رل رات و .. یدبا یراثآ كرلخرۇم
 رت «هئاحوتف « ءراهبراح تاربوصت نوتو .یدعماح یصقاو قوح كب

 سهبنفو هلع تابقرت < هتیئدم كرابرع . یدشلدیا صیص2 و ریصح
 : كراخرۇم . یدشمهلریو تالبصفت یلشاب ییلب راد هنسهبءاهجا

 اخرومراءفیلخ اینک ا .یدراشمرریدلوط ین رارثا هلیسهیحدم هاراهفیاخ
 افاکم یدقن هرانا < ررربدزای یخشرات ثشیرانامز كردیا ت جام
 : رازو . قج ادا هبهقلخ یعوح رب ندرانازای رات ندبس و . یدرارون

 ما هلودلادضع ند ولآ «یناص مهاربا قحیساوبا هلحزا . یدرا

 ندیا تدایز نت ساک هدهرص یدزای یاتکخر وم .یدشمزاپ یاتک

 بوریدیوا راتالای » : قحسا وا شما لاّوس ینغیدلوا لودشمهللاهیرب

 ۳۱ ییاهضرض هدراخرّوم ضعب اذک . یدشمرو باوج هد «!موفشم هاقم

 - راهلک نیکربچ اینک | . یدراشمزای نا ی رخ رات

 . یدراشمهعا تیر هتدح هدنرلرلا « رلشم

 ی لک وقر كخم رات و رعش هل ا دادعتسار صاخ هنن رل دنکفرص راب رع



 VY عیانص «لونفو مولع «تا-داو تش

 تانیزتو لوتس رب :هدارما

 یابنام وطناعاس هن رزوا كيوب «شمشقلاق هن الامعتساءوس دادیم یغیدلوا ووا

 6 شملکح تارا ( هضور ) هسرزوا كيو یطوس . یدشلدبا لنع ندنفرط

 لوق ینیلکت و یطوبس هدهسيا شعولوا فیلکت كلملعم ت هثسیدنک هرخ الاب



 یوم خرا ۳۷۹

 | تدوعهب( «یهاق ) هدعب «اجتلاهکنلروع هدنودلخنا هحسنلوا روح

 قم كوبوب كا هلرامالسا نودلخ نبا . یدشمریک هدقلیضاق ی رانامز
 دهمدقم یغیدل وا شم زای « خرومردتقمو رک یتیقح هدح رات

 ۵ فرمت ینکج هلکم زال یمالزایهلتر وص هن كم رات « شعر | رشت ینسهفسلف كم
 ر كوو شالوطندرارکف ینسلفکیدلبا اوتحا یرئاوب قیقد#لا كنوداخ نبا
 زدمسق چوا یرثا وب یهدنمان ( رابخالاباتک ) كخروم . یدشعازاق
 روت (نودلخ نبا ۀمدقم ) .یدروسدیا لیکشت (همدقم) ینمسق مهمالا
 ءاق رفا هلرنیر رب «كماوقا راوج هلرلب رع هسیایصا كباتك .ردشملدیا
 دیقنت«خروم هد(نودلخنیا ةمدقم) .ردش>اب ندنخمرات كراتموکح مالسا

 تم رک یکجا نایت دوس دلراح «شقیا عضو یرلوصا
 هنلبکشت را بک« ها همسق کیا هرزوا قلوا یودبو ندم یماوقا

 59۱ روهظلصان لراتهوکح ندنرکف لیکشت هلناع «هنارثأت یرلکدتیا
 ۱ا هلتثالخ ءهنسهراداهدزرط فلتخ داراتموکح «هنطاطحاو لکشت كراتم

 وایتسهفاک كراعوضوموب نودلخنا .ىدشملا اطعا تامولعم قوحكب

 رارکت ددعتم نوجما قعالک اها ینرکف هک ی دش لا نایب هلیا راکفا
 و نودلخ نا .ردشل اترغهنابئا یتساعدم هلراناه رب ورالاثم یخ رات «شعول

 3 < شماماراتروق ندناصف ی را نوجا یغیداملوا فاو هنن را راب

 هر نامرد را رکف نتمو قفد نایاش ههعلاطم نامزیه بادهتسراتم وکخ

 ندیا ڙي هدایز لا هدا یرلخرّوم مالاسا ارک وص ندودلخ نا

 وا (م ۱٤٤٥-٠٠١١١ ) یطوبس .ردیطوبسلا نمحرلادبع لضفوبا نیدلا
 .یدشمشم NS ر ینارا نشهلر هنسهبصق (طوس) فوم یر

 ۱ ۱۱ رام هاهباض رب «قلضاق یر, «شع < ولوب دی رات روحا کج

 ۱ اا یمهفظو قلضاق هد( هرهاق) یماباب كننطوبس .یدشعا زیم هلتراجت
 ۶شب هدننافو كنساباب یطویس .یدشلرا تافو د كرك هاوزنا هشوک هدمب

 ۳ مد)و (مویف) هدعب < شعا ظفح ی نارق دک ها رکن :"یدبا هدنش

 9 مهلا یسیردتثیدح ملع هدنندوع . یدشللا جح یافا و ترایز ی رارهش

 1 .o یدبا تاذ رب صیرح تیاغ و مورح ندتماقتسا «ىطوس . یدشلوا



 Vo عییانص «نونفو مولع «تاسداو رەش

 ا ,:یدییدش "ریتک هاسنا اسا ىا «شمرو رارف هغلاق هداینایسا و 1

 كدم لاد وا یئادقرا نسج «هجشروک ینبدلوا یام هلرادوسح قوج رب كنفارطا 1

 كالحیتب ام ههالادبعو« 7 هیارو هدافتسالابندنسا هدلآ ینکلربما (هیاجم) رارکت
 .یدشمهمروس قوح یرلنامز دوعسم و كنورلخنا . یدشلا اما یسهفطو "

 كنيلاهاین رهش (هباحم) نودلننا هجنلوا فات هده را «هلادبعوبا ارکوص هنر "
 كرادمکحیبرفسو .یدشعا ماست هنمشد هدر, كجدیا همفادم هرزوا یسوزرا 1

 .یدشمام ال و ءراح هتشابندقمشالقازوا ند(هباحم) نامزوا ءشعا توعد ینسهیش "

 تامولعم ةا ییدنوروک یک ردیا ح جرت هاساس یونفو مولع «نوداخ نا

 قرالوا یسازج كن راهاخادم وب طقف .یدشمشب راق هد هن ایسامس هلمق وس كس هناققاو 1

 یو و ندرلتشذ؟ رسوب نوو نودلخنا .یدشادبا موکحهسح ۱

 ه( رصم ) هدعل ,یدیمربتک هدوج و یحرات كرابر ر هدارو « شا تدوع ۱

 ۔ ولو شعازاف ترهشر, كووب نامز یکیدلک +( ره ) یتح .یدشمتا تحایس
 هتسیدنک « رایشاک هنیوآ كنودلخ نا نیفآ نبفآ رلهیلط نوت و نامزوا ,یدروم

 . یدرلشلا اجر ینا دیفتسم یلخ ندنراسرد هلردبا تماقا رابتخا هدرصم

 ناوراکرب چیه كجهدک هبدکم هنسوا .یدشلک هلیسهلسو جح ه(رصم) نودلخنا
 ندنفرطقوف رب ناطلسیتح ءشّما تقفاوم هاحرو نودلخنبا نوجا یفیداع ولو
 قاقحاو ترس تی نودلخ نبا . یدملدیا بصایسضاق وا 3

 و . یدشمازاق نمشد قوح .كب نوجا یتیدلوا راکشناعر هجرد 1 .هتح
 رب ام ه ( رصم ) هنرزوا یسهدعاسم تانک اچ سوت ماد یاب مواسا ۲

 و قوقر نادلس .یدشاوا فات ندنداضق نکو ر شهدم لو طقف « شما
 ًارابتعا ندخرات وب « شما وفع ندقاضاق یودلخ نا قرالوا رثأتم ندنکالف
 «شعاجحیافا هداناو نودلخ نا .یدشلوا لوغشم هلا زا فلا نرد نا 1

 هدنراوج ( موف ) قوق رب ناطلبس هدانا و .یدشمزاپ یایح خم رات هدنندوع

 .ریدتالوبق یغلیضاقهلروز هدهنسیدنک «شلا یرک یهناکلام ییدریو هنودلخ نا

 موکح هم> رارکت هدننامز جرف رصان كلم ینلخ كقوقرب «نودلخنبا .یدشم
 هدرفسییدلبا ارجایشداقکناروع كياطلس قدالوا رهظم هوفع هرخ الاب ,شلوا
 هتیجر ناطلس هتنرزوا یلزمستفادص كنبرا رکبع رصم طقف .يديع و ۲ ۲



 یوم رات ۱ ۳۷

 لمکم تباغ یطخ نسح .ردشمرتسوک تردقر كوو هد راتو هو

 ردشملا مهرد كسب ندنرب یه «شعا هبیوق یرلهخس كنیراح حس

 طح کیدتما (برالا تیام) e) ۱۳۳۲) ردشعا تافو هدنشابیللا

 و . ردعهاح یامولعم مهم راد هرات هلا تانا و تاناومح « هراناسنا

 .ردشملدیا هجرت ندنفرط یرافرشتسم ابوروا رالصف ینیدلوا
 همتک(ماش)نوجما تامولعلاک | ۱۳۹۳(۰) شغوط هد(هرهاق)دیمسنا

 ۱!قارم هدامااقوف بانک. رددشلوا لوغشم هلکلماعهدنسأر طقسم هدنندوع
 الا ویع) ها ادیعس نبا ,ردشموتک مدوجو هن اختك ا کم تباغ نوجا

 تملا مظن هديصقر نوزوا راد همرک | لوسر « شمزای یریمغبب یسرپ هلیمات

 ا اار و هد راتو ثیدح (۱۳۰۲-۱۳۷۲) رثک نب رمت
 بسس سا ِندلاع تقلخ باتک و . رد( هیاهلاوةیادپ ) ىرثا روهشمالا

 .E .ردهدهنایو یرلهخسن مات .ردنرابع ندبموم خراب ر لصفم ۱

 6۱4 ۱۳۳۲-۰۹) نودهخ نبا خرۇم مالسا لوو كا نشت هدرود ول

 جواكت ۱ ها یدب وسذم هنسهلسف(م دنک )هد(تومرضح)نودلخ نا

 )اع یيدتسا نیسأتهدارو «شگهاناسا هلا ودرا ر دو و هد رصع

 : شهروطوا هد( هیلییشا) هدعب «(هنومرق) الوا یسهلاع نودلخ .یدشلرو یمان
 ۰ .یدشلک هیابندهدارون نودلخنا .یدشمشل ر ه(سنو) تیام

 ۱۳ ۱ ن ین ارکوص نینکدتبا لاک ا:نیایصحت یزوم
 ۳ وا ر و هک ااحیتلا هب (هب وس) «میها راقاحساوا ندصفح ی .یدشل | اما

 ی ی یسماح «نودلخ نا .یدرومنولو هدنعم كنا هدنودلخنا نامز

 شما هدهعرد ینهفطو كلرتاك ر فسو «شمرک هنتمدخ رارکد رمز نقل

 دا باجی دسح كراشک قوحر یمالوالئان ههجو هللروصو كنودلخ نا
 و د دا هللا یربما ( هاجم «یزوب ) نایدیا رومأم هتماقا هد(ساف) هلص وصخ
  نظ ءوسو نویلخ نا « شمرو تدنيس هنسلدیا ماهنا هلتناها یماع ول

 .ارکوص ندقدقبح ندسبح نودلخ نا . یدشملینآ هسح قرالوا
 ادرتسا ی ( هطانرغ ) ندلبعامسا یشدراق ءرحالا نبا هلادبعوبا یدشللا ٠

 یدشلوا رومأم ههلاصم دقع هلبایرادمکح (لیتساق) نودلخ نبا نامز



 ۳۷۳ عیانص «نونفو مولع تاسداو رمش

 یک نجح راادبع نیدلاباہش «لضافلایضاق «ندلادامع هد رانا .یدرلشع | رشف رلرثا

 قر ) «شنا لیصحت هدنسهسردم هیماظن (۱۱۲۵-۸۱۱۹۵) نیدلادامع .یدرلتا

 یدلج یحنشب كرئا و . ردشمریتک هدوحو را رب كلدلج ىد هلبمان (یماشلا _

 هدرئاو . رد( نیتضورلاباتک ) هدیرثا رومشم كنیدلاباہش .رددناع هرایقوجلس 0

0 

 .ردشلدیا ثحم ندنرالاح هجرت كني وبا نیدلاحالص هلبا نیدلارو ناطلس

 جرفلاوا هدوا هک ردشلدیا تقلا رار ل هتک لاوحا ملع هدرودو هس

 ۰ ندبتک "یماسارب لصفم تیاف رثاو .ردسانک یهدنمان (تسرهف) كفاحسا ندح

 . ردشلوا مداض یغوج رب ك راباتک" نلیدا زکذ یراسا هد( .ردنرابع

 ر « شلوا باغ هدنسانئا یبررخت ندنفرط رالوغوم ك( دادغب ) یمسقرب كرلتوب
 -الب راقح هادم بوابداقف دنردق هیدمش هد هسا شمل دا هس وق هد راهع وم هدیمسق

 .ددشاتافو ارکوص هنس زکس ینلّوم «شلزاب هدنسهنس (۸۸٩)تسرهف .ددشمام

 طاطحا یک یکیدشتب راخروم یک وب هدنرالابقاو تکوش رود كرامالسا

 هدرودوب .یدراشمرمتک هدوج وررثا عفان او جرات ردتقم ا ەدەدنرلرود

 نودلخ نبا رک نیرمع «دسنا «یریون «ادفلاوا «نیدلادشر ند راخرؤم نشت

 هدنادمه (۱۲-۸۱۳۱۸ع۷) نیدلادبشر .یدراشمریتکهدوجورارتا مهمكي یطویسو
 . یدشم ریتک هدوجو رارتا یک (هیناطلس)و «(ریسفتلا حیتافم) «شمعوط

 «شغا تموکح یارجا هد(اح) یدادجنا .یدیوسنم را و ادقلاوا

 ادفلاوبا .یدشلک «(ماش) كردیارارف ندنک وایسالبتسا لوغوملضفلا كل یردب
 هللا یساباب «نکیا هدنشاب کیانوازونه .یدشمروکلیصح ر نداو یرکسع هداروب

 (5ع) و (ماشسابارط) ادفلاونا .یدشع ولو رضاح هدنراهرام بلص لها رار

 ندقداشابهناک ا تدم ر روم هلو و و داراب ع . یدشم ا تمدخ یافاهدنسه رصاحم

 (یعوعخ را)یرتا روهمشملا كنادفلاوما .(۱۳۳۱) یدشل |تافو هدنشاي شعلا

 كربثالانا هرزوا قلوا عماح یمباقو نوتو ردق هنسهنس ۱۳۲۹ یرتاو . ردیم

 رثا هقشاب ندریثالانبا هلبا یربط راد هبیومع رات طقف .ردنرابع ندنسهصالخ

 كنادفلاوبا .یدشلوارهظم هنتغر هدایزكي كراقرشتسم نوحما ینبدالوا دوجوم

  .ردشلداهحر ههج زسنارف و هج زیلکنا هسا یرال صف فلتخ «ههحشال یرثا و

 ملع «تاذو . یدشم وطهدنسهبصق (هرون) هدرصم یر, ونلادحا ساعلاوا



 یو٣ خرا ۳۷

 ,راغاط ناتسدرک « هدنلحاس یرهن هلجد ینروم هلوبوب وبدلرابرع
 ارب هللا یردپ نکیا هدنشاب مرکب «شلک هیایند هد(رحنبا ةریزج)
 سدقوهروس لرکارکوص ندکدلیا لیصح لاک اهدارو ربثالانا .یدشلک

 1 ۰ لصوم) رثالانا .یدشع ولو هدناعش یو هح راتو ثیردخ مع هددادغر

 د مری هلبا تاققدنو تاملاطم ینراتقو شوب « شماشای زبش رومأم
 ۳ 3 ۱ یدک هنلاح نافرع عمح رب نوجما راینجاو رالع یو كربثالانا

 1 ۱۳ طعم ماش نداروب ۰ شمشوروک هلا ناکلخ نا هد(بلح)
 ماج یمیاقو ردق هنسهءدالبم نس ۱۳۳۱ ی (غراتلا یف لماکلا ) كربثالانا
 ہم ۳ ریس نالواردق هنسهنس ۳۹۰ كرم ندنشلیداراپ كناسد

 دد ۲ اموالع تامولعم © ؛اردیاقیقدن یرامبنم فلتخ زکلایاکو یمالانا
 شک زو ش كر ید ندا هدنرتا یهدنمان (هاغلادسا) ادعام ندحرات وب

 ریدح رات یاتک وب كرالانا . یدشمرو تامولعم لمکم راد هنلاح همر ۱

 رات ) كفاحساوا ارکوص ندرالا نبا .ردزناح یتسها رب ویو ندنرظ طق
 ةرکدت ) هلا ی( نامزلا تأ ) كرفظملاوبا نيدلا سمش < ی(یرفظلا
 ۱ .ردندرارتا مهم نالبزاب راد هلاوحا مارو جرات یس(همالا

 اب ردیلغوا كلم رب یوسوم لهبطالم (۱۲۲۵-۱۲۸۹ ) جرفلاوبا
 ابط هدماشسلبارط «شعیا تقافر هنسیدذک نکراچاق ندنکوا یسالیتسالوغوم
 جرفلاوبا .یدشعا اما یسهفظو قله رطپ هد(لصوم) هدمب .یدشلا لیصحم

 | هدنرلرهش (هغارع) و (زیربن) نالوا یهاکتماقا كنیرارادمکح لوغوم هدایز
 4 تادا هه روس جرفلاوا . یدشلا تافو هد( هغاح ) تبا «شمروط

 +اط یکی نیدلوا تراىع نده رات هصالخ رب ی(لودلا رصتخم) . یددلا هفطو

 1 7 .ردعماح فام ولە مهم هدراد هب همضای و

 لر دخ هراح وتف یک ییدلراپ راحرات یعومعو تاق طءیزاغم هدرابع

 ایسا و اقرفآ یلامش < رصم .یدریلیدیا فطع هصوصم تسمها هدهتس را رات

 3 ۶ :( هما لئاضف) كفو ندا «شلزای ندنفرط ماكل ادبع نیا یو خم راب

 ومر مهم هدنابموب ی(ماشلاحوتف) كنىدقاو ماما «ی(سادن الا را زد ۹

 ۱ كن ویا نی دل حالص فرص راخرّوم قوح رب هقشاب ندو .یدشلا



 ۳۷۱ میانص «نونفو مولع «تاسداو ا

 یلاو ارکوص هنس کیا طقف « شا هدهعرد ینسهفظو قلیضاق رارکت ناک

 ینابعالاتاضو)كیاکاخ "

 اجر نشیتب هدنیمالسا ماع
 .ردعماح ی. رللاح هج رت ثل

 ٣٠۲٩ هت راو ناکلخ نا

 «شمالشاب هدنسهیداليمةنس
 الما هدننس#تس ۲ ٩۷۳2۷

 یدنک كناکلخ نا .ردشم |
 ینهخست رر لا
2 ۲ » 

 هد ( مو هز وه شتر )
 نونو رثا لصا .ردطوفم " 1

 . ردشلدیا هجرت هرلناسل ۱

 ۷۱۰ ۰۲) یدادغیلا ساک

 -ایس قوج رب )م۷
 ارک وس ندک دلیا | ارا

 نوا او هنساملع دادند 1

 ر كوو ناقایهدلج ترد
 دق) و (هافکاا) ا 9

 اس رکلادیع ارک وص ندیدادخلابتاک .یدشلارمشناهد رثا کیا گن لیمان(ٍعلا

 (ماشلا لئاضفیفمالعا) رک اسعنا «ی(باسنالاباتک ) هلیای(مالسالاجان) كنیئام

 راد هنسهیخراتلاوحا (دادغب) هد نیدلا لاک اذک .ردنیاش هرکذ یرارتآ یکهدنمات _
 .یدشلا رشت را و |

۳ 
 ض

mên 

ٍ 

a ES 

 )و وبا و OE O ی ی

 یناپاق باتک رب ی تی تنی زد تو ی یی

5 

۲ 

 خو

ِ 
۲ 

 . یدیا (م ۱۹۰-۱۲۳۶٤ ) رئالانا «امسمهم كا هدنجا یراخرّوم برع 3

 ی ی



 یوم خيرات ۳۷۰

 1 ارث كنید ومسم .یدیایدوعسم «خرمكوب و لا | رک وص ندا ربط

 )غاب ندنامز ون هغمزای هبرات تارقف « شما ریغج رب یی هدنسهخرات

 درویاوا ىتنم زم هدوعسم ندههاح یدادحا . یدیرع صا ید وعسم

 رر (سیلوپ هسرپ « رخطصا) هلباناربا < شعوط هد(دادغب):

 اه هدعا : قدشملا لحام عو ردق هنالامس یتح « هاتسدنه دعو.

 وس هلبارزحرحم اک وض ندکږ لیا ترایز یرازکد باشو ناج كره

 ا اکی رات امز كوص كننامح یدوعسم . دی دار لک ین رفف رظ

 ا تافو هدنرهش (طاطسف) هدنراوج رصم تیاهن + شریک
 ۱! فرص یتا عبو تاقبفدن «شٌما هدافتساندمیانمیکیدتبا فداصت
 رایوسدعو رلیوسوم ءراتسرب تپ « رایلامور « رابلدنه « رایناربا رها
 او سرود راهفیلخ هدن(بعذلا جورم) كنیدومسم .یدشعولوب هدنامق
 انشوآ شوخ تباغ راد هنده قرش كرود و ؛ رددوجوم روت

 : دم دار رابخا) یر ووي كلا ا ورو رائع

 2 . ردعماح i نولو-

 9 ت كاع ند و . یدیا یارا هدیاهفصا نسلا ن هزم

 دنافیلأت راد «یزاغمو ریس . یددشمزاپ هلرهریدتبا دانتسا هنادافا قاط
 دلالاک ۰ یدادغلابتاک < ناکلخ نا « دقنم نا ادغام ندراخرّوم

 ندیا فيلات رثا راد هرات لی لاوخا مارت یک جرفلاوتا و ریثالا

 فج و کی هد رات قرازای ینلاح هجرت یدنک دق نآ .یدشمش

 کاخ نا . یدشلو ترهش هللا ی(تانغو) هصااب هسا ناکلخ نا
 ۱ , ۱ . یدنا یغوا كتر ندنراملعم یسهسردم هرفظم ( م ۱۲۸۲ هس

 ریش هرهافو ه ,ردنکسا « ماتش < تاج « ههروس هده « نشا ندنردپ یه

 1 یهاق هدمب <« شا قلانضاق هد( ماش )ل ناکلخ نا . یدشمشالوط

 ماود دف ید . یدشلوا لوغشم هللا تاسرد هدنسهسردم

 ے۲ا لاکا ینرثآ دوهشم یفیدزای راد هلاوحا محارت هدنسانئا تاسیردت "



 ۳۹۹ میانص «نونفو مولع تاییداو رمش

 یزان« ندفرط رب . یدشمربتک هدوجو (تاقبط) راد هنتایح لرم ت
 .دم و هکم هدرلناذ یک یہقف و گزرا راز هلک لک هدوجو رارا نی هريس و ۳

 6 قدمت خرۇم ۳ وب وب رکو هقشاب ندرانو . یدراروس زا ین رات هن

 شلوا عياض یرلا كننبادم .(۸۳۰(۸ -۷۵۳) یدیایادملا ىلع نسحلاوبا هدوا "

 - الک | ند(تسرهف) . یدرلشعا هدافتسا ندا و یربطو یرذ الب هدهسا

 راد هراهفیلخ و هنسهلیت شیرق «هربمغیپ ترضح خرم كووب وب هروک هنغیږلش
 هلا (یزاغلا باتک ) یرلرثا مهم كا . یدشمربتک هدوجو باتک رب نوا زو

 . یدشمزاپ رارثا هدراد هرانیداق ر وہشم هقشاب ندرانو . یدبا ( افلطا مرا)

 < یرذالب ارکوص ندنرافلّوم یزاغم نشت" هدنرارود كلیا كتمالسا

 1 یدراشم ر تک هدوحو رلرثا مهد یاهنصا نسطانهزج « یدوعسم « یربط کا

 < شا ماود هنیارس كنعتسم هلا لکوتم . یدیا یلناریا ًالصا یرذالپ
 رومشملا كسرذالب . یدشلدا ا هنس هرو سارد كهللادمع ىلغوا كزاعم

 هدنرلهنس كليا كئرح هدباتک وب یرذالب . یدبا (نادلبلا حوتف باتک) یرثا

 هقشاب ندو . یدشمر و تامولعم مهم كب باد هتناح وتف مالسا نالو عوفو ۱

 .هل.ماب ی دهع) <« شرق درو اهد را ر هلىما (فارشالا باستا )

 .یدشعا هجرت رارا قوح رب هیع ند راف

 «رصم «شوط هدناتسربط .یدبا ینارا ًالصا هد( ۹۲۳ -۸۳۸) یربط _

 هقفو ثیدح كرهشل ر (دادغ) اکو اهد . یدشعا تحاس هدقارعو هروس

 .ىدشملا بقعل ینهذم ییفاش هدهقف لع یرنط . یدشلوا لوغشم هلبا یلملعم

 قفوم هدهسیا یدیا شمهتسیا كا سات كلم رب صوصحم هتسیدنک هدمب
 یده هساجاهمو توادع كرلىلسښح نانولو هد(دادغب) سکعلاب . یدشمامالوا

 اشاب دم لی وک یاو كا كرلرثا ینیدزای راد ههقف ملع كنيربط . ىدشملوا

رل ال یسرافو یروت هلا 6 (راب الا بهدن ) ظوفحم هدنسهناخبتک
 ناتولواهمحرت هت 

 و . رد( كوللاو لوسرلا رابخا ) رثا مهم كا ینیدزای رتاد هخرات . ردی(ریسفت) "

 هم امزهدلاحر زمدناصم ند راخ رات نالب زاپ ارابتعا ندنسهع دقهنمزا لر اب ىع اتکا 1

 هفمالبوط همهم تامولعم قوح كب هدننانک و یربط . ردرثا هناکی ندا لاقتنا

 . ردشلوا قفوم

 ۱: ه دلج «یومع مرات «قیفر دما



 یوم خرا ۳2۸

 ۸ هجر i كس ریوار نونفو مولع هلا یراباتک

 1 : ا هي(یزاغنم) هعفد ثالبا : یدقط. ءدوجو رایج (تاقط) ثحاب

 با شابملا یا نیبتع نیسوم «ورغوط هنیرانامز كوص دلرابوما «تاذ ندیا
 ۰ رو (۸۱۳۸۷) ءرخ لب یرانآ ۶ شلآ یناونع یزانلا ماما تاذ وب

 اذ ندیا در وا كلبا داراي: یراق یدشلدا قضلتو مج نادنف "

 ده نا طقف ء شلوا عیاض یسیزافم باتک كقحسا نا :یدبا قحسا نا
 یماسقا قوج رب كرثا مهم وب هدباتک

 2 ) قحسا نا .. یدشادیا قیفلت

 ؟مشالوط هدن راف رط ردنا نوا کینه بلج توادع هنسیدنک
 سأت «قحسا نا « روصنم . ىدا فداصت هروصتم هفیاخ هد(هرح)

 35 فأ راد هنناح كمرکا لو وسر كرديا توعد هد(دادغب) ییدشا

 . یدشمر دزاب

 : ,یدبا یدقاو ماما هدیرب ندراخروم روهشم شش ی

 ةرط رهمهرق نوف دورفلآ رثا و . یدروهشم تیاغ ی(یزاغلا باتک )

 ایصق هناففاو راد هننامح كندقاو ماما هدنفرط شاب « شاریدصاب هد(انوکل
 راحت یادغب الوا « 0 )۸٤۷ شغوط هد(هنیدم) یدقاو ماما . ردشلرو
 ی ۴ ,(دادنب) قراقارب ینراجحم ندنزو یلفرسم یدقاو . یدشلوا لوغشم

 i .هاس كناحم « یدقاو . یدشلا ادب تدسانم هلا دلاخ ن یح هداروب

 ۱ ۳۹ ۲ا تافو هد(هفاصر) < شا قلیضاق ارکوص ندقدیوق هنلوب ینرراشیا
 تدقا ماما . یدراشاپ هرزوا تفلاخم اعاد هلبرلوشموف یدقاو . ( م ۸۲۳)

 5 یک یکیدلیا قیفلتو عج ینرارثا نوتو كخروم « دمس نبا یباک



 ۳۷ عییانص «نوتفو مولع «تایداو فک

 .یدشم زاب رط سر هدر وص » ۱ هها وخ دب 6 ری هور 6 تماس هم 3

 هراصتخاویو كلهداس وب به هدنریرح زرط برع ردق هبحشدیا طالتخا هلرانارا
 تغالب كلبا «شادیا دلش هنساشناو هغلانم كراسارا رجالا .یدشع ولوا تباعر 3

 دیرف هدتغالب ارکوص اهد .(ه ۱۳۷) یدشاربتکهدوجو ندنفرط بتاکل اد ادیع _
 « یمربدلاخن یحم یرزو كنيدهم هدرانا «هکردشمشت راتاذ قوحرب قجانولوادع

 . یدیا رابشنم یک بناکلانیدلادامع «دیمملانیا «لیسن لشق «حییدن,لضف

 .یدشمرتسوک ی دنک هدنشبلب زاب باتک ارکوص ندکدتسا ,N اشنا زرط هد

 یدوب . یدا ینارا عنقما نا ۳ یدفمرتسوک مفتلا نا یرادتفا كوو كا هدصوصخ و

 ه نرعنديسراف یب (هنمدو هلاک ) «شالاع | هد(هرصب) ینایصح .یدفقاو هدهن رلناسا نانوو

 لوچ ؛ یدزلکه دوجو هلبتروص فلات رارثا نالبزاب ردق هیجنط هخرات و .یدشملا همچ ر
 «یدسسومهن رزواتادانسا تامولعم نو و .یدردبآلکشت ندتنایاور كرابیطخ نون ون هللا یقلخ

 قمر دن یرمشآ هدهدافاز رط e تاسا هلن ادانتسا e E یراهرقف یغیدزاب فلوم یھ

 عجسم یرلهلمح ندببسو ید مثل[ ه هبفاقو رعش رلبیع اساسا .یدشمرک هنمکح تداع

 هرات یکینیدلناللوق هدرارا یبدا «مجس .یدراروسرو تیما هنیرلباتک تاماقم «رارویزا "
 e هدرا . یدزالوا رهظم هتبغر رب هجردوا راب آ یکو طقف . یدروسدنا تیارس هد

 ی رهدافا رلتاذو .یدرلنلّوم یک یدومعسمو رشالا ۰ وداع نا « راخروم ندا درف "

 . یدرارازاب هدزرط کج هلسایالک ۲ كسکره هزسحس «سلس .نوکزود ا

 نولو . یدزلشمهمهرتس وک قرت هدرا مولع لوا ندتمالسا رابرع , ۳ 3

 ارک و صاهد .یدنرابع ندناغلابم یک یرل هب اکح سیقلب هلبا مرعلیس «تایاور 2

 هو SRIKE ای

 عیاقو یایاوروب «رلشاا تامولعم ضمب راد هل او تار و ندراب وسيع هلرلیوس وم 3

 ك هم راب رلب رع ارک وص ندک دسا روهظ تسمالسا 3 یدردشم ر دشب راق هه رات ۱

 لزيت هغمشایغوا هلملعر هقشاب ندح رات «هک هدهحردوا .یدراشم ر و تسمها هدایز

 .یدرلشمرتسوک تربغ هدایز كن هځ رات علام راهفلخ هلص وصخ .یدرلشمهما
 هب واعم .یدشلارصح هنتحاصم كن رایوار را یمسور كنهحیک «هیواعم هجا 3

 لاوحا «هترایسایس فالسم كسرارادمکحناریا «راکید هلتفد لاک یه رات میاقو 9

 دوجومهدنقح هرتاسماوقا هدنلآ كراپرع هدرودو .یدربلآ تامولعمرتاد هنیراهرادا
 رپ اتکهدرابرع . یدیا داع هرازهح سولو هبا ردنکسا كووب «یرلباتک خرا 3
 اب و هاو كراباتک و نوما ینیدالشاب هک ادا فلات ارکوص ندنرود هیواعم "
 هرابنعا رظن یراهمقو یخحرات اعاد رارادرس كونو . یدظوحلم یرلالوا هحنب ال 1

 نر



 یوم خیرات ۱ ۳۹5

 ۳۳۲۱ ندنغاسص كشنوک.یتس» : رع ترضح نامز یجهستسیا
 > جاج ی لا و فاض . ۲ را هسد » ریش قاب اش یو قحایور وف

 ِِ اتاق اتم یر یل ر تناکس لادن کل رستعاطا كنسلاها

 0 اور نایدیا تیاکش هدنفح «زب زعلا

  ندنس . یدلاغوح كرام اکش »

 کرج هللادع اب .یدلازآ رل:الوا

 وص . یدشمزای هيد «!لیکح اب
 ۱۲ رپث رب ندنسیدنک
 تلادع قاب » : هدهلاو نهتسبا

 دملط ی.رالو . پای هنیرزوا ی رالع

 >“ . یدشهزای هدنزرط « ! الفاص

 یدانسارب نالوا عقاو هنسیلاو ناسارخ
 ن » ۰ در

3 

 0 ۳ هقرآ هیمسر تارع رخ
E, 
2 

 ۱ طور نع هدارزو و اسا 0 وزاو رب نوط

 1 هدنرود هب واعم .یدراردیا تقعل

 ۱ !مریارب هلک.نس» :ه همان کشر نلیدا م.ده هنسردنک هساندایزنا ولوب یسلاو

 ۱ زوک كرجات ر بیرغ ندیا تافو «كمرب ندلاغ یرزو كنبدهم .یدشمززاب

 یمهرداصم هرانویو هنتیدقارب تورث رب كوبوب كبو قجوچ رب هد هلا هبراج



 ۳۹ مدیانص «نونفو مولع «تاسداو رمش

 « یادمها!یسعنب نجرلادبع «یرابنا «هفینحونا «هبیتقنا یرللاع وحن ملع
 یلرک د هوحم «یلعونا هداینابسا «دلونا هدرصم «یزارلاسرافنا «یرهزا ءیرهوج

 مولع رار هلقلوا خرومر كوو .یدیا یارا «هستف نا .یدراشعا اما ۱ و

 ۱ : . یدشعا لاغتشا هدهلبا هاش

 (رابخالانومع) «شا هدافتسا ندنراهجرت هم رع كنبراتآ ناتو هیتفنآ .

 ًادج هسیا هفینح وا . یدشلوب تربش هلیرارثا یهدنمان (فراسلا باتک )لو
 هلقاوا قلعتم هبهعیبط مولع یرثا یهدنمان (تابلا باتک ) . یدیا تاذ را

 هدءلبا ضورعو وحن یکییدتبا لاغتشا هلرعش «یرابنا . یدثحاب هدندناسل رار
 احا ندشاب کی یضویع ییدلیا سسأت كللخ «یرابنا . ید 8
 (هییاتکلا ظافلالا باتک) یادمه نحرلادع نشت هدناربا «هدرودو ۲
 رب لو و .هدناغل لع هالا هدیه وج یک ینیدلوا شا فلات را رب هدنمان 3

 ه(دادفب) ارک وص ندک دلیا لیصحت هد(باراف) یرهوج . یدشمرتسوک صاصتخا _
 یرالوچ هیروسو برع قارع نوجا لیصح هدنروصر, لمکم ینهجشرع «شلک
 ولات ردق ی(نعلاباتک ) كل.اخ «ىیس(ةغللاف حاحص) كنيرهوج .یدشمشال وط |

 ۰ یدشلا ارجا ۱

 «راردپا ذات ساسا یتغالب 1 را و 13 راقطن نانا رد ل ا

 ۔رتسلا قعالک | یعم قوح هلزوس زا اعاد هدرهراع « 0

 . ىدرلشملا داجحا اشنا زرطر كنوقال «ىكراتانو قط «.درابر ۹

 ماللس » :هدنبوتکم رب یفیدزای هصاعلا نب ورم یسیلاو رصم هرم ترضح ال
 .زکسروبقاب هفمرو وط یزکیران راق راناتولو هلکنسو نس ! ور یا ۰ كلع ِِ

 «! دادما « دادما . زکسروسریو تسها هنب راهساوا لاله رانانولو هلغو ن
 هلفاق رب هیوا یلکوب هربخذو قازرا ! كيبل « كبل » :هدصاعلا ن ورم « شيد

 . یدشمرو باوج هسد « .رراو اکب جوار ءاکس حوا رب هک مدال وب 3

 ردق ینیدلوا نکم هدنار اخ ءراربلآ هکلساک یراندبا زر هدتغالب رلهفماخ 3

 اکو همسر تاررح ۶ هدیرایدنک «راهفملخ ی یدراردیا تیاعر راش 3

 باوج هلتیرب روہشمایو فیرش ثیدح اینک ا «رارازای رایشیتاسو رصتخہدنرل
 هدعاسم هدنقح یساشنا اسب رب ندرع ترضح « صاقو یا لب دعس . یدراررو



OEیوم خیرات  

 :کیا هلان ( سابق لها ) راکهدقارع «(ثیدح لها) راکهدزاج
 وا مظعا ماما هدیسر كسابقلها «كلام ماما یسیر كثيدح لها
 ما ترد و «شمشش لښحنبدمح ا ماما هللا یفاش ماما ارکوص اهد

 ۱ 1 ندکدلک هدوحو بهذدم ترد و . یدراشمرتک هدوحو

 یفاشو یلبنح «یکاام « یننح ) هلتفاضا هتیرامان كماما ترد «شعاپاق

 تب یدک ,ررهظ

 ۶ ارکوص ندقدنولوب هدطالتخا هلراینایرس هدقارع رابرع :
  كناسل هک دتیا عون تاحوتف .ىدرلشملوا روح هعضو 1

 |عا تیروبحم هطضین دعاوق كل ەم رع نامزوا «شعالشاب هکلدیااطخ
 ادیاعضو ندنفرط یلژدلادوسالاوبا قرالوا هعفد كليا وح هدرابرع

 هج رع ارکوص ندکدنرکوا ینهجین ایرس هد(هرصب) یلژدلادوسالاویا
 . یدشع رکوا هسبنع هکوا كليا یوح ندملودلاوسالاوا .یدشلا
 كيه رع هبفامعم . یدشمش هرزوا قلوا دیرف هدملع وب هیوبیس
 یرکید «هد(هرص)) یرب ندرلکلسمو «کیدشمآسسأت كلسم ییا
 او لع ارکوص ندیلژدلادوسالاوبا یسسوم كنکلسم (هرصب) .یدیا

 جا نب لیلخ یداتسا كوبوب لا كبتكم وب .یدشمشنب رلتاذ كويوب كب "
 اه رض كحیکج ینیدروا هنیرزوا یمروا كنيجريمد رب «دحان لیلخ
 یهدنمان ( نیعلاباتک ) هلصوصخ «شمربتک هنادیم ی(ضورع) كرديا
 ِ و نوتو لوح یرتا كنهوسس ارکوص اهد . یدشلو ترهش هلا

 ی( باتک ) كيهوسس .یدشعا لب ی هد رص هیوبس .یدشعء وف

 | رمعم هدیعونا « جراعم ارکوص ندهوبیس .یدشعازاق ترش رب و -

 اانا «دیردنا «درلا ءقحسا نرم وا «مالسن مساقل ادیب اوبا «شنفح الا

 . یدراشمرتسوک رادتقا هداعلاقوف هدوحم راتاذ

 وتبسبپ ۱ شکم ( هنرک )و (هرصب ) هدنرصع یجدرد كتر
 و هن اکب كس کم و .یدشلوا مماق یتککم (دادعب) هر م قراقلاق

 و یدکما هلازا یراق رف کە دنن راکلسم ندا e هدرهش یا

 هدشمالشاب هے بذج ینرصانع نونوب كتموکح ینخاب مشتح



 سسأت ینسهدادا لوصا كنکلم نامزییدسا لوح هتنطاس تفالخ
 هناک هدصوصخ و . یدشاوا لصاح موزل هنعضو رانوناق نوجا

 میک هلتروص وب ی ناکا نشر دان ایر دریا مک نارق « عج
 E هدایز اهدرلن واق دنتسم هب هغ رش ثیداحاو ےرک نار ة هدعب .یدراشلاا -

 « اهقف كليا هدرامالسا هلعءاس . یدشلک هدوجو (هقف ع) هلتروص وب ۰ شا

 (رصع یجنکیا نوا) قدنص لشوموکو یش)د لف

 نوحا تاصوصخ یک وفعو مادعا ءبصن « لزع ءاهقف . یدشاوا مارک هبا

 هدننامز هما ی ۱ یدک و ون كب یتسمها كياهتف ندسس و . یدراررو یوتف

 . یدرارونولو هدهنیدم اهقف
 .یدبا داع نایاشو صصختم هداعلاقوف ندٌشارقو ظفح كنآرف رابلهتیدم

 نهیهقف ماکحا ندنآرق نوجما یراقدلوا لکشتم ندرایناریا یسلاها قارع طقف
 یمهفللخ یجنکیا كراسابع .یدرلردبآا تعجا هب یلقع ساب نوجا قمراقدح

 نام E انب یی(ارضحهبف) ہدقارع نوجماكمروشودندتیمها ییهنیدم ءروصنم 1

 ءدروصنم نامزوا . یدشمرو یونف هنلخ كروصنم كلام مما 1 ك

 نداهقف هلئروص وب « شمرتسوک هجوت رب كوو ههفنحوا ندنساهقف قارع



 یعومع جرات ۳۹۲

 رلرب ی راقدلوا همردیوا كراثدح وب سک یه . یدردیا داجما راثیدح

 e نوچ ا یات هي 1 هعدخرب فوب

 یا .یمرچ هيد « مدردیوا ثیدح كسترد یر :نامز

 قوج رب هیرابتعا ثردح هدنس رایمش و ندسس و

 .ىدلعملا عج یهفرش ا نوئو و

 ی ندرلتاذ و .یدشمریو تىما هدایز كب هلع ثیداحا

 ریتک هدوجو فا رش تب دح دلح ىلا هلمم اب (هتس بتک) < ‹ شلدا

 2 . یدشلک هنلاح لع رب انداع یربضتو مج دلراثیدح

 لبنح ن دجا مامآ : لوا غلاب هنوکی رب كوو یرادقم كرلش دح

 فو ناعم ی يح ندنسایلع ثر دح مع . یدشلا تاور فدرش ثر دح نقاب

 طتف . یدشلا تاور ثم دح ٩۰ ۰ ۰ ۰ و یراجم ماما ۳ N ماما

 ش الصا بت هر وا ماما . یدا زآ كم یرادقم كرلنالوا حسی

 رش ثیدح ۳۲۰۰ قجآ هدكلام ماما . یدلکد هل طف ند۱۷ یرادقم كرلشدح
 E یدشاوا لاق

E هدعل 



 ۳۱ مییانص «نونفو مولع «تاییداو رمش

 زکلای كر ندرلهعرک تیا هک یدشلدبا ظفح هجردوا مرک نارق . ی

 . یدشلدیا بسک هکلم رب كوو هدقمالک ۲ یرلازکوص هسنوقوا یسهلک
 رب یراقدامالک ۲ .یدرارالک | ینرلاننم نوتو كعرک نارق رابرع
 هدمارک هبا . یدراردبا لاوس ندربمغس ترضح هسرلردیا فداصت 4

 ندکدں لیا لوح هتنعلس تفالخ .یدراردبا ظفح یریسف زرط كربمغس ترشح

 راظفاح نامزوا . یدشادیا ذات روتسد هدهدنیناوقو تاماظن رک نآرق ۳ :

 راد هأر و ریسه <« راشلوا دودعم ندنساهقف كلبا كرلمالسا نررسقم هلا

 رلب رع .یدیا ندهصزو یدقاو هلا رج ن دهاحم .یدراشمریتک هدوجو رارثا

 - رخ هلرلیربح یرلهطل یرلکدملم . یدرادکد فقاو هب هیعییط مولع هدهرص ا

 هر رست ا < راریلآ تامولعم زاد هارون ندرلنآ « راردا لاّوس هراناتس

 هسف نل بهو هدیر ندراندیا راهشا هدنانم وب . یدراردیا جرد ینامولعم ۳

 ءرادا . یدیا انشآ هدوبهعانوب یک یفیداوا فقاو هنتناید ناربا تاذ وب . یدیا
 . یدشمر و تامولعم هش دلوا ہرلب رع راد هن راب كنا ماوقا ۽ هجوکح ۰

 .یدشلوط هلا تام ولعم یکو ب راریسفت نالیزای هدنرارود كليا كتبمالسا هبلعءاس

 شادیاقیشح راتیاور یکسا ارکوص ندکدلیا قرت هیفساف و هیناسل مولع هرخ الا

 ۳ هجرد سه هلراتمه كراتاذ یک رو هلاراح < « یطرف < هبطع نا

 ۱ . یدیلدیا لاسا
 كنفلوم (نوظلافدک ) .یدراشعا رشن را قوج كب راد ر ك

 ۰ یدشلرتک هدوجو یاتک رس زواحیتم یزو چوا هدرلالساهروک هیاور 3

Eراشم ا تعج اص هنیرلز وس كربمغس ترضح رلبص هدن ریست كم رکنآرف  » 

 طض ندفرط هبا هش رش ثیداحا . یدرلشم ر و یا (ثیدح) هرانوب : تیره 3

 .یدرلشم هلرزا یراثدح ی رلکدملس تیر رب «یر سه ندەاح . یدشندا 3

 - ردیآ تیاور یراثدح یرلکدملس نان مد را رد گو ها نانولو هدرش ںھ ٠

 -الوط رهشربش نوجما كمر کوا یراشدح یرلکدمتعیا تاد قو ید

 نکو ..یدربلیدیا تمجارم هد ےن رکا دسات فاعدا رب ابرنکا . یدرلرش 1

 یروہشم كا ندرلنو . یدراررودیوا ثیدح رر نوجا تانا ی رلاعدم راهیمیک

 نوحا قلوشت یشراق هرلمح راخ یرامالسا تاذ و . یدبا هرفص یا ن باهم " ۰



 یوم حجرات ۳۹۰

 1 ۲۵ارق نامز وا . یدشلوا دیهش تاوذ قوچ رب ندءارف هدرفس و ؛شع ولوا

 ناچ ی اندیز ندن رارتاکیحو ركبوا ترضح «شلوا یسهشیدنا یسامایعوا

 میچ یرلهدوس یرلکدلی كنه ۳

 یودالیوط كتبا دز .یدشم
 یدشلدا ظفح ردقهننافو كل رکب وا

 هدنتفالخ نامز هسیارم ترضح

 دملا لست ههصفح یزبق یراهر
  قوچرب هدننامز نامع ترضح
 ۳۳ غ اط هنن زلف رط قارع و ماش

 سن مرکنآرق نانولوب هدنرادزن كرلنوب
 E رش اب هقشاب ىسەرە كرڵەروس هدنرا

 3 ؛دنک ی یلاما تکلعیه .یدیا هدبب

 ۱ اویوط كنب رلبیترت مع - رک ن أرق ناولو

 ندببس و . یدششیقلاق ه اعدا

 ارقظوفحم هدیدز ندهصذح «نامع

 دز ندهب اعع «شمریتک ییسهخسن

 ِ «صاعلاندیعس هربب زلان هلادبع

 ارق ردا توعد یتاوذ یک ثراحملانب

 اذو . یدشمریدتنا خاسنتسا یم رک
 ۱ ۳۰ ) راشمزإا فحصم ردققاآ
 رص) ههکم یدرد كرلفح_ صم 9

 ی ر, «هب اما یر « شاردنوک هماشو
 ۱ وا ام د .یدشلدا صيصخم هنایعترضح

 3 ست

 ا
4 
 ۳ تان امع 8

 ۰ . یدراو راتاذد قوح كب

 | لصاح فالتخا هدهدراسارق
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 7 ی رس ۹

 نو عییانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 ٤ ا ۷ نوب هسذا ا  eاهد « شق لیوحم  ۱ eهر ۳ 0

 نون ومولع .یدا ی دلدادعتسا فا < رعش هدرلب رغ

 ل /
 ب ید اقر ارکوصندنطالتخاكراما ربا هل رلکروت هعاخحاب هسا وف و ا 17

 .ماوقا هدنونفو مولع هدلاح ییدل وا نایات یساهد كنناسل برع هدرعش ندسس و

 لوغشمهلبا هبمالسا هدرابعمولع «هققطاف.یدشل ارثأت یارجایماکذ كنهماللسا

 .هوفومولع راشغدیا هنظو یناحوتففرص رابرع .یدلکدبرع یمهفاک كرائالوا

 نونف و مولع .یدنرابع ندی رک نآرق یملع هناکی كرابرع .یدراشمهمریو تیمها
 نوجا یفیدالوا دازردام هح رع هدرانو . یدیا راملدازآ هسیا راندیا لاغتشا هلبا

 ینسهفسلف و ملع ناو ارک وصاھد. یدرلشلوا لوغشم رانا هدايزكا هليا هسدا مولع

 . یدشلوروک یراتمدخ كوو كب هدر اتسرخ هدکعا لش ه هم رع ۱

 نیم ده اع «تاذ ندا فلا باتک كليا 3 هب ونفو مولع هدتسمالاسآ

 .تبهو ۱ رک وص اهد . (ه ۰ ۶) یدشء زاب بات 3 هد ره بس تادو یک

 یسهفاک ناه كرلرثا و . یدیا ( م١٤ ) یه زلا سم ندم ؛(ه ۱۱۹) ههنا

 . یدن دهنمالاسا مولع یک ابفارغجو خم ران « هیناسل مولع نآرق ریسفت «هبعرش مولع 1

 هدناسانتقا ندننو و مولع دنهو فا «ناریا «سنارم «امور «نایو ارو اهد

 دن رامالسا هدهلمحد مولع یک هسدفت عیانصو تارضایر € هفساف 3 شلونولو

 .یدشلو جاور

 .یشودنو طبض كمرک نآرقهرزوا قلوا ملع هناکی لواكلیا رابرع

 مهم كا كرلبرع كما تربغ هنسهظفاسح كنأرق . یدراشمرکوا

 .یراضعب كنهع رک تایآ .یدشمالوا لزا هدهعفدرب نم نارق .یدا یسهفظو

 - وا یهروسایو خیار ریمغس ترضح .یدشلوا لزات هدهدم یراصم) هد کم

 رلشاط و ةه راجاغآ امرخ < هرلکسک شانک 6 هن رل هج راپ یرد رابتاک هع دوق 3

 .یدشعر زا ندنفرط راظفاح نلسد (ءارف) هدیمسق زا <شاذزاب هر وص

 .نذاعم « ءادردلا وا «یلعترضح هدنئابح كريم ترضح اهد هنمالب وط یعرک نآرق ۱

 !ارحایرفس (هماع) یشراق هرادنم هدننامز رکبوا ترضح . یدرلشا تمه رلتاذ یک لبج ۱



 یوم جرات ۳0۸

 یالا دح رفظلاوا .رزوا قلوا ندنقرع برع فرص هدناربا
 یراعشا . یدشعازاق ترهشهدهلیایرلرمش یک یبدلبا یم هلبایلضفو

 رکوص ندرفظلاوبا .یدشاریآ همسقچوا هلان (تایدجو) .(تاید)

 1 .یدیا ندنرارعاش وی وب كبرع هدیلکلایحبلا نب مهار

 و جم ۰ «هیروس منتسب رعورغوط هنبرانامز لوص كنتنطلس برع
uیدشمش نا ماش نرو  . 

 ۱ هدوجو هداهرن راثآ قوجا ر اهد هق شاب ندن و

 روثنم . یدیا هدنسهاثم رعش روثنم ررب ناه هدرانوب
 ازای هدنزرط رعش روئنم ارکوص اهد . یدیا رک نارق یسیولع كلا
 :یرلروهشمالا كرلندبا راهتشا هلرلهماقم یکوب .یدشلر ویمان (تاماقم)
 با تاوذ یک یربرامساقلادحم «ینادمه نامزلاعیذب «یعزرا وا رکبوبا
 یدشل اراا تابحر هنایرسرمس «ش و ط هددادغب (م۵۸-۱۰۱۵) هطابن

 ۲۳ یدعرزا ندنف رط سه ناه هک ید شلو ترهش هحردوا

 واهن -ردنک یعرصمرب روهشهدلرعاش «یشک ییا رک نداری زج ایو ندقرش
 ۱ یرزاوطارکبونا .یدراشلا لاوس ینتیدالوا بولوا یدنک یمظان كنوب
 ۱۳۳ نر کلیک« تاذو .یدشلوب تره هلباق اشنم
 :یکیدتا روصت ینباطو قالخا د كركبو ایر ندنراشادنطو .یدشم رک

 ۳ ىدا قمروط هدندهع قو . ردسحاص نافرعو ج رکیونا»

 تامامم شن

 .یدشگ د «ردلکد هلضف رد ردف ةا ندحابص

 )الا نما میدب .ردنامزلا عید یرومشملا ثنابدا ندیارامشا هلاتاماقم

 دشملا تافوه.دنشابقرق (ع۹۹۰-۱۰۰۸) نامزلا عیدب .یدشغا تا هد هل نغهدع)

 م نم ارکوص تدمر « شلوموک كرەلىدىا نظ ا تافو الوا ی دا كوبو و

 ا تافو ندوقروق نامز ینیدلیجآ رام طقف .یدشلدیشیا یدایرف یجآ

 | رب ینسهفی شب تردكباتکر ب .یدکلام ه هظفاح وقر, هداملاقراخ نامزلامیدب
 كوو هدرثن و مظن .یدردیا رار 5 .هننیع یتیع هسرهاکید" هرکر یرعش ر «رار زا

 هقشاب نديون . یدروقوا كردىا لیوحم همظن یقدش رب نالب زاب 3+ قح ۰ یدکلام

 هد(رویاشین) یی (تاماتم) نامزلا میدب .یدکلامهدهنن رادتفاهجر هلقلبالوق هد هب یبرع

 یدنرابع ندراهاکح رئاد هرلعوضوم رئاسو هکلیجنلید ی(تاماقم) تامزلامیدب
 لوا ریبعت هتنرلسلجم املعوابدا نانالپوط هدندزت رلهفیلخ هد ( هماقم ) ردق هیجنلک



 o عییانص «نونفو مولع «تاسداو ی

 ینازستحار كنسهدلاو ارکوص هنس قم رب طفف .یدشلاا لصاح رثأت و

 یلام هللاسح هنیدزدا ینافو ملا ربخ كنسهدلاو «شلک «(نامعنلاةرعم) هتیرژو

 تو رملاءالملاوبا ۰. یدشک ود یراشاب زوک « شملیوس رار 9

 كرعاشیک یفیدلوا شلدیا عج هدهعوم یا رارعش ییدلیوس هدنرارودتل

 .یدشلاف یرابوتکم هدقوح
 ثكحرفلاوا .یدبا ندنرلرعاشدلوب و كب رع هدجرفلا وا اکو ندالعلاو|

 تاغ یراهراعتسا و تاریوص 0

 ا یدنیکنزو قالرا ۱

 یهدنرامشا (۱۱۸۹- ۱۸0 9
 اون یهدنراکفا «تقرو نزح " ۱

 .یدشلا زي هلکاسبطو تک "
 « لیس یوا كملعلا نا

 و . یدیا ورضوط یزاکفا "
 رد شک سه ی راعشا ندیبس 1 ۱

 هدفرط ره یرهش < شا

 كململانا .یدشقار راسکع

 ۳ oe ایرتک اءرلر زا سک ھی رار عش

 و 12 رج ربع رکذ دبا راظعاو "

 . یدریلر زا ندنفرط رابعافر هدایز كا یرارعش . یدرازالاق یلاخ ندک ا

 هم کج مالا یک ییدشسا روهظ رارعاش ردتقمو هدن رک و هدناتسل رع ۱

 حتفلاوا هاح زا. یدشمشش رازعاش یرکد 1 ادج هدهدنسلاوح نارا نانولو 7

 نسح لب ىلع روصموا «شعا زم هلسس هدیص روهشم ( م۰ ۹۷۱-۱۰ ) ىلع 3

 وح كنه را انا ندمشاهی هلصوصخ .یدشلو ترهش اا تردق 3

 ماودهسدا ساح ثاکلناماظن «ه رام نا یادت لصاح ولات ر كوو یرل 6

 ی راتکلم كشاربا ها لده رب هدنرثا ودنا هتتفلا ۵اتن) . یدردیا

 ( رهماه ) را و .یدشعا ثحم ندنراهاکح یرلکدتا لش نوحما كمریدن کب

 . ردشعا تافو هد( نامرک) هبرامطانا .ردشلدیا هجرت ههالآ ندنفرط



 یوم جرا ۳٦

 نایاشای هدنیارس كن هلودلا فیس « هدبلح ارک وص ندیمتم . یدشلدبا

 ءدراشعازاق ترهشرب كوبوب قحسان ىلع «جرفلاوبا هلیا دحاسابملاوبا
 وصت یهشکنم رب سعاشو الثم .یدروشم هل راز وصت هصام اب قحسا

 ارش >¢ كاج ننوروک نران یک قجهماشاط ینکحیج یناص+

 هنالل وق رلمیشآ 3 «فافش هدهحرد كاح هسد رونم هدنحاهدای» : نکردیا

 وب هدهدرایمطاف «هداقب رفآ یک ییدشت رلرعاش ویو و هدیلح

 و . یدشموط هد( هیلبشا ) مساقلاوبا . یدشمشت رارعاش یک مع

 هرکی نو اییدتبا كارتشا هنیراکفا ثنیرافوسایف نانو .یدیا ی(هیدهم)
 راد رس كردياتدوع هتک اع ر اهد .یدشلدیایف نیت هدنشاب

 اک ] یالوق رهلج هدنرلرمش كمساقلاوما . یدشلوا لئان هنسهیاج كرهوج
 !دوک وا هدنمرکد یراتوب یرعلاءالملا وبا ن وما ینلدالوا هدهجرد قجالش

 ۱ .یدشعا هیبشت هنیراتش ربق یادغب
 دراق )۹٤۸- ٩۸۵ یدیا ندرللغوا كزعم یسهفیلخ همطاف « مک

 هدرلرعش هباةشاع قوح ر رار هلک:و « شلزاپ راهوحم هدنقح زب نع

 مدت یراقشع شلدوت وا كلف هد عقاو نبا ارک وص نمنع رک

 لوا صالخ هلیماع ندکقشع یدمش ماق نالوا شوہب هلبا قشع هلبتقو»
 ویغ ی نایسن .رویمهلسب لیا رب چیه «وزرآ رب چیه یشراق اکس قترآ
 .یدشلا تایسح ناس هدننروص ۰ یدردشل |

 الم)ا وب | هدوا هکیدشمشت مکح رعاشر كولو هدهروس هدرودوب

 اوبا. (م۹۷/۳) یدشلک هابندهد(نامعنلاةرعم)«هد(هیروس) العلاوبا .یدیا
 وصاهد .یدشلاا بلاغ یز وکر «شلوئوط هنکلهتسخ كحبح هدنشاپ

 یردب رار هکنو . یدشلوا یا نوتسپ هڪ الطقس هدیزوک

 1 ؛ نیزح یترهشو مان كنردب رعاش ء شلدیا تقد هنسهبرتو لیصح

 دنیا 7 وص ندکدتیا ماود هنلبصح هد(بلح) العلاوا .یدشلا اما دبالاىلا

 شع ولو هدنابسانم هلبا اللسلادبع یلءرصپ نانولوب كلام هناخبتکرب دا ون ملک

 r هلرلتاذ یلرکفرح ندیا سلجم دقع هلیا مالسلادبع « الملاوبا
 وا یراکفا « یتموادم هیاروب كنالعلاوبا . یدیا ندنویدام یمسقرب كراتاذ



 ۳۵ ۵ عییانص «نودفو مولع ؛تاسداو رەش

 «شمتم هن رلفرط زاتسنمراو له ومهدعب .یدشلوا رهاضم Ed یرلرب

 ن هللادبع هدع) . یدشمروک لوف نسح ندنفرط مصتحم هدنناف و كن ومأم هفیلخ

 هليا همالس نب افولاوبا هدلوب نک ردک ه ( نادم ) نوجما قماشای هدنتسم هلرهاط

 هدار و «شعاهدافتساهدایز كي ندنسهناخبتک كبافولاوا ءماعونا .یدشلاادس هفراعم

 و یرا رومشم لا كما وبا .یدنشا قشضلتو عج یاسا هر رعاش یسا ۱

 هلکهربتک هدوج و تافطتم»كماع و ا» : نک ر دیا ثح ندمام و اءیزب ربتیتح .ردناقشلت ۱

 ماع وبا . یدشمهلوس یکتا « زارا تراهم هدایز ندنک هنر 9 کک "

 .:یدشلا ا هلا یناعم ما زا «حوضو ی هدنبولسا و

 - الشاب هسدا ت ر یدج نامز ییدسا ا یلود (هراده) هدنلح

 he نتي ی

 فس هدهرص ییدلوا هګزاب هدنلآ راس ر یاراو كروت یتفالخ دادغب . یدشم

 قوج ر, هدانئاو «شّعا هعفادم یشراق هنراودرا سنازبو امور یتموکح «هلودلا
 .یديا ینتم ینلک یرلیا كلا كرل یعاشوت .یدشمشدس را معاش

 یادم رکن ونس درا ی راع لوح «هد یی. رک را (م۰۵٩) یدشلکه بند هد هف وکی فتم

 ه دنس هصق ) تاوان هدنامنا اس ی ره تارف قرالوا بهاذ هنلوس نکیا جنک فب زونه

 - رس 9 دشخا ارک وص تدمر زا طقف . یدشلا مات هنسدس ات ند 2 ص وصخ ةا
 یا. سات ےس چ چب

Eبوم لگو  
 یغیدن ولو هدنساعدا توست هرعاش قح . یدشءام 3 همساح قراال وا بولغم هب ولوا ندراراد 3

 وا ا کوا نقل اقح كتيمالسا «ینتم .یدشلر ویناونع (ینتم) نوجا 3

 فیطل ردقوا هدنارس كل هلودلا فیس ینتم . .یدشمرتسوک ین دنک هدیسهناعاش یاهد نامز ۳

 .یدشواقرافم رغ زال كن رکیدکی یا كن هلودلا فرس ہللا یعاش هکیدشملا اشنآ رلهبحدم

 یر ندنابرا ناسللا لع تاپ .یدرل_ثماشا هللا هطبار رر یمیمص هنس زوةط «تاذ ییاو :

 6 شەقىج ندیاح هش رززا تان و ۰ شما رغوا هنر امح ینتم هدنسهلداحم نالو عوقو هلا :

 هولآ تباہ .یدشملاتمجار هم و لآ «هدادغب ارکوص اهد یرایدیشخا ینمشد كرلادج

 .یدشادا فلت ندنفرط یسهتچ ایقشا رب هدنراوج (دادنب) هدنندوع ندند

 «رولو راربصت یب دی راعشا نوو یدتم 3 یدرومشم تباق یراعشا كنتم

 هک ی ددملوا رهظم هتعر هجرد وا یراغشا . یدزعا تافتلا ههدافا زرط يسا 3

 ماع 6 هروک هتیاور كناکلخ نا 6 نوحا حاضیا یرلانعم قد کود ارش و, ۱ 3

 تردق هدنسهجرد ینتم هد سرف وا . یدرنارواط هالابال هاا

 روصت یرلسح قلنامرهفو كلد هدنرارعش ك-رفوا طقف . یدکاام ههرعش



refیوم خیرات  

 | ماتوا 6 یرسلاءالملاوبا . ىد تملا 1 ا مرد ك تردد

 وصت هرزواقلوا رعاشر یمقح هدین یرتح هک یو ندنوفالخا

 دراق س ر لو قا .یدیا تیاف يج

 امر و یفیدزای هدنتلآ یراسح ماقتنا « هدنرانامز تدح
 0 .یدشعا تدصو-

 شوت ردق هنجوا روا ندنحوار كنتم وکح مالا

 ك زکلاب رارعاش نديا نییز یمانا ةظفاح
 ّ ا ی الوط ند رلسس ید ایو یاس یرافوح ر ندرلنو :یدرل زاماشاب

 رایعش «لععامسا هلم زا .یدرارونولوب هدنسهاج هاراملا و«راراشاب هدقاز-

 .یدشللا تماقا رامتخا هد( هفوک ) «شعلا تقرافم ند(هرصب) یالوط
 ۳ تد « شمزاب رارعش یاد هتنادناخ ىلع .ترضح هنس قرف مام

  تفارظرب هجردوآ هدنبولسا «رعاش ردتقم و .یدشعا بلج یریدق

 ؛دلوا هلضف یغاشوخرس ز زکلای . یدراردیا ریدش هلس رلبودب یو هک ی د:

 e ترضح «لععامسا .یدرلیوس راهوڅګ یلتدش هدهدنقح باوحا

 ,e .یدشعا هدشت ه«نالس ناب ی ۶ رد

 لغات هرتربو

 ا قوح كب .e هش ناتسبرع نزار تبالو

 ا وا لدن رل رعاش كن هروس .یدرو دا 3 هل رلرعاش «هروس طقف

 ایا « شمتا تحابس قوح مام وبا . یدکلام هیهنارعاش تردق رب هداعل»



 ۳۰۳ عیانص «نوتفو مولع ؛تایداو رغش

 (رصع یبنچوا نوا) ییربا یلاقاق شوموک 2 او N د مک ین ده اج

 -. وظح و قاوذا ردق هننافو « شع وط مام ااد ه وبحم نامز یغنیدن ولوا لتف لکوتم ید وغ 3

 . ىدشملا سف منم ندناظ -
 وا یرزو 2 دضتعم هفماخ )م ۸ ۱ ٤)یدش و ط هد (دادفب ) یورلانا ندیریعاش كرودو

 یسیجتمدخ نوجا كمل رهز یرعاش نیسم اوبا. یدشعل هز یر عاش نوچ ا ینیدقر وق ن دن راو بع نیسم | 1
 ندو كر زولاحرد ‹«شمالک ] نکیدنلرھز یورلانا .یدشمر دنا مدقن دامسکی رب هلیس هطسا و 3

 ؟كسروسدیک هه -- :هنرزوا یکرحو كرعاش «نیسطاوا .یدهمهتسیا كمتنک قراقلاق ا

 E) دلج ۰ یوم را «قیفر دجا ۵ 1

SLUT 

E 



  E 23 oYیوم . ۱

 اینم e ا قترآ .ردکج هسمروس

 e. CI ESS « RA سف قد كب

 8 رعش ش هلقلبالوق هه« ٠» را رر ولع لترا م
 ان فرص ندقمزای رعش هرخ الب هيهاتعلاوبا . یدرلبا ماظن تب

 اوب | ,یدش دشلوا روبج هکمک زاو ندنرارق هی رزوا یرارحا كنب دهم هفیلخ

 ۱ لا ,a راکهمطكب .یدشملا ققدب هدیررانآ كنسامکح نانوب
 eel ینیدلوا رمش هدنزوس كيكو هيهاتعلاوبا . یبیعا مع هور

 ,r موورص ییدتیاثح ندنرلرعش د كيهيهاتعلاوبا یمصا ندنو وح

 3 آیا هدنادم و .دزکب هنادبم ر هدنکوا ینارس رارادمکح یرارعش

 ر هیداتعلاوبا .یدشعد وو یثیه تک «یسهحراپ قاناح «زون

 1 د.روییدیا ماود هدنرود هسبا تایح ب ایسا ,رار و ہار واط لفاف رل میز »

 ابعاد دیک عش از دیشرلا نوراه هیهاتملاو

 کش س .ندنفرط

 هیاربت 3 و ماش ا و هدنرود یا

 قر هدام اقوف رلصقرو قیسوم «یرلهجناک | یارس رس هدرود و . یدیمشت هدننامز لکوتم

 و ,قدشطاّمع 1 هل رارمش هناقشاعو فبرظ هد لطف هدنجا ی)رعاش یارس یتش ا

 ۲ قو طمع ها گان هفیلخ .لضف .یدرونولو هدنانشانم هللا دیجندیمس ندارعش
 ۳ تعرس لضف ۱۰ یدردبا مظنب /رلهموظنم ,هدنقح ی وک بذاج, گرا هراج
 ۳ e كديعس :ییانکرس کا ۰ یدکلام هدهطخ نسحو روهشم هلیغلب اوج

 "سامروطوا ردقآ تدمر دیعس «شلک هنوآ چ نوک و لضف .یدرونولو دام

 وام قوچ ةراشمردنوک یر "ندنارش ذوا: هت زز وا ییلکت و كاع «لضف ءیدشلا

 هیچ ر ق هننان نوجما کیدغا وزرا ی هنک کوا كکوناق ندمروک نس طقف 9
 شذ وکر هل وا . نک ریزی یلاهج نس» : ههادملاب دروس .هن رزوا كنو ۰ش

 :یده A هدنلأم «ردهدنچ راخ ناکما ل وضو هنسیدنک طقف هردهدزعاب ائاد 2
 Ee وه دلل هدن )هققد ر كارخ «شغآ راقلزسافو هناقشاع «لضف
 ةر و وا مو ناو.  نویرآ کش رطضا.یتدالاق مربص قئرآ»
 ا اا د هاب | |61 كىسەدرلقازوا قوچ



 ۳۰۱ عییانص «نونفو مولع «تاسداو رعش

 بارش . یدشلوا منرت هدنعو له كنبرعش برع ساونوا . یدشلوا لوفشم

 . یدراو هدیرهبحدم « یرله وحش قوحرب یک ینیدلوا یرارعش هسرزوا قشعو 1

 تاتکرت هدننافو .یدقو یسهناخبتک چسه .یدامکمكب یسهظفاح ٌءوق كساون وا ۱

 كن هفاخ ساونوبا . یدشعولوب رتفد رب یواح ینراهطون وحن هدنجما هللا یعاباق

 - الو ندهرا ینسهقشاب زک هسرر دلوا یساونوا» :نامز ييدلدیا سدح هللا یصا ۱

 یذنسح رب هدنمسا نانج ساونوبا .یدشهردنوک ربخ ههفماخ هبد «؟زکسقج
 هلرغاش هرخ الاب هدلاخ ییدموس یساونونا هدتیادب نانج . یدیا یولحم كناح
 نداق « ساونوا . یدشهرق "الماک ین رلانغتسا هنالاظ كنبداق یسهناقشاع یافو

 " .یدرعاش كلبا ندا رب وصت هلبس هب رک و تراسح هحالوا ی رک

 لسم . یدکلام هههارعاش تردقف رب كوو هد ړم ۳ ندساون وا

 قانامرهق كرابرع «مس .یدشحنوط هدهفوک .یدیا ندنسلاوم كسر ندراصزا _

 6 زموشود فادرف 6 هن اما اب ال تباغ یراوطا ً یدروقوا یر رعش قلعتم هسرود 3

 یلاحر رب اک | ء هلدمشرلانوراه .یدرعاش ر رر هدراربف ینهجیک « برمشه رد

 یدرلشلا اطعا راترومأم هتسیدنک ۸ را دمرت روق ند اهر ٩ یملسم |
 یزرطیسا لولا . دتر هوو راهم وظم قوح 8 هدرقح بارش 6

 كوص كنتامح .یدلکد دوح وم تعمسمص هحرد وا هدیرا رعش هر اة شاع :یدرردگ ۲

 .یدشمریدنا هرمیسهلح قرالوامدا ندرارعش یتیدزای هدنفح بارش هدنرامد

  +7 ۳ 5 ۹ ۷وب 0 ۷
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 « شمت وط هد(زاج) . یدندنرارعاش لوپوب كنيرود رایسابع هدهیهاتملاوب|
 هنیر_ ندنزاهراج كنیدهم هد ( دادغب ) تاب « شمرکع یر هد( هفرک )

 . یدحوضو و تالدداس یسهرع صاوخ كن همهاتعلاوبا ."یدلوا هداالد

i:نداسهبح دم 4 العلا ن رمع یدلاو ناتسربط .یدرالک | ؟ ناه ی رارعش  
 : ۰ ۰ ںس

 .یدراشمتا تدح کوب رارعاش رکید « شهریو تافاکم قوج كب هرعاش ینالوط

 كردبا دارا قطار هجا ناب دن 6 شمالب وط یسده كرا رعاش « رم هنس رزوا كيو

 هعوض وم «ینکیدعا ثحم یدازوا نوزوا ناکاو هدنراهبح دم كن ههاتعلاوا

 .یدشلاتابنا ینفیدلوا اعا كتدح نلیدیا هلعءاس «شمهلبوسین 5یدرک لاحرد
 یداشنا را 6 شمربغاح یه رم یعم رومشم هنسهقد كوص كنناح هبهاتعلاوا

 قوح یابارطضاو ۹ ك راس داق نایالغآ نوحا «هدرلمد ل وص كعابح» :نالوا



 یوم خرا ۱ ۳.۰

 ادغب) رلاهد زات كا هدرودو .یدشعا روهط رعش رب رادقورو یب

 .یدراروسربتک هدوجو رل هعل دی هنمات تا داو رع هداروب

 راثآ كرا عاشو . یدشمشن رارعاش كوو كب هدنرود رل سابع

 روطوا هدنفالخ رقم . یدشلوا یرثأت كوبوب كپ كطبح یراقدنولوب
 رارعاش ندا مر را رعش رور, حور هدنحما یتمظعو هدد كني رایارس

 : رلرعاش وب و كب هدهداینایسا وابایحس بروس «رصم «هدراتسالو ک
©. 

 | «در ن راشب « همالذوا یرارومشم كلا كرا رعاش نلک هدنرود رلسامع

 1 یر n «هب وم و ل ضف هرعاش » مهلا نب ىلع «ههاتعلاوا «

 ۰ .یدنرابع ندرل رعاش

 ازرابم نالوب عوقو یثراف هرلیوما . یدشغا زبع هلبرلرمش جنلوک همالذوبا
 ۱ لتق یملسم وا ووتم هلص وصخ ۰ یدشلوا لا هنهج و كروصنم هفملخ ۵ درس

 ۱ ید با تمدخ هنکسن ی هیموم راکفا هلا هبح دم یغیدزاب هدنقح روصنم هن رزوا یسم

 > نک رار كرهر و مهرد كرب نرا هب همالذ وا هدهرص ی هدنکهج دوادن یسوم

 ۱ اد همم ینلغوا هعفد ر هت 4م هنج "الماک یرلهراب همالذ وا . یدشلا

 ۱۲ aile یدوم و نیکنز ۳۳ هر هم هتسیا كمرو یلرجا یوادب 1 شمر دتا

 فلت ینسامریغاچ هلیتفص دهاش هداوعدو نسیدنک و بغا یوعد هماقا هس دراو
 دل وا فتاو هب هلک سم یخ ۰ شثا تکرح هلب | هحو ینیلکت كي همال ذ وا کک

 . یدشلریص ندشبا كرهر و نشه ی جا یادت نوجا قلوروق ندنلبد كرعاش
 : روصنم <« شا اعدا یفیدنلو ییفلابرقآ هلروصتم هفیلخ هدر ندنرارعش نوک رب
 : en هوس كم هفیلخ ا اس راج ڪروضج e وبا

 ۳ . یدعلوا هدایژ

 تاب یدشموط یما «راشب ۰ ىدا لناریا « در ی راش»

 اجاق ندرلناسنا اماد عاش و نالوا قیدز اساسا 2 ىدا یغوزو كحبح رارب

 رک هقح بانح هلتهح ینیداراب یمعا ییسیدنک نوجا ت دا

 ۱ مدررتوا هلتغال و تحاصف لاک یرمش 3 رروسکوا ر ترس نامز یچ هیلیوس رعش

 وط هد(زاوها) ساونوا .یدیا ساوتوا یرعاش هلو و لا رود وب

 <« شع ولوا دقت هرلیکمرب ساونوبا . یدیا یینارا یسدلاو .(۷۵۰)
 رماونونا .یدشمشالوط هدرللوج هنس رب نوجما كعرکوا یتتحاصفو ناسا
 و ون هدایز كي كدیشرلا نوراه هد( دادغب ) هدلاح یتیدالوا بحاص هقالخا

 3 قرهقار یتهافس و قوذ هدنرانامز هلوص كسابح . یدشاوا رهظم
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 ندرایولع «قدزرف .یدشلا تافو هدنسهنس (۷۲۸) «شع! داشنا رارعش قوج وا

 .یدشاواراتفرک هسبج ییالوط ندهموظنم یفردزای هدنقح نیدباملانیزماما .یدیا ۱
 و یرلوحمو قدزرف .یدا هدکم بوس وح ی نم كوو كا |

 .یدزاملیقیص الصا

 تدش « شما: اب هدقارع . یدشکازاق تعغر هداعلاقوف قاحاناب « ؛«ںرکا 1

 هللا لطخا طةف . ىد شمزاپ رل هج دم نوحا جاخ نه رب نیا وه هلا یلاظمو ا

 < ر رج .یدشمامالوا لخاد هبیارمم كکللادع هلتهح ینبدلوا تباقر هدنرلهرا 1

 هفدزرف كرررج .یدشلوا رهظم هتعرر كوو هدننامز زیزءلادبعنرمع ۽ هدایز#لا ۱

 هنیرانامز كوص كنابح « ریرج .یدیا روهشم تیاف رارعش یکیدلیا | داشنا یراق | ۱
 هدهنس نبع رار هلقدزرف شا تدوع ه(هماع) < سا ور | 1

 ..یدقلنا تافو ِ در

 نشتهدلوج ادعام ندرارعاشو نانازاق تبغر رب كوبوب هدنرایارس هفلخ

 ندنرللوچ هیروس تاذوب .یدرومشمتیاف قیربخلانهلادبع ندرارعاش نایتسرخ _
 قوج رب نددیلو هلیا ناوم نب كللادبع « رباک هنموقوا هدیصق هتیرایارس (ماش)

 .یدربل | یلتاخخا زا

 هکمشترارعاش هدندرانالوایربغ كيرع هع هبراياتاحوتف هدننامز رایوما
 «تاذو .یدشلازی« هلیسهنارعاش تردق «ناهاسندایز یاربا هلحزا ,یدشمالشاب

 هدنرود دلو «لیعابا .یدبا ندرلننارا هدزاسبن لیعاهسا اذک .یدیا ندلاوم

 یتدح كيهفلخ یالوط ندنسعا مظن راهبحدم هدنقح رابنارا « شمشش

 ارکوص ندکدریدنآ هضوح ر, هدزوا قلوا.ازج نلعامما «هفلخ . یدما بلج

 هداطعوبا «هدننانه رارعاش یحابای نشبت هدنرود رلیوما . یدشلا یفن ,(زاج)

 ینیدلوا رادفرط هرلیواع اطعوا . یدبآ یلدنه یردب كناطعونا .ردنایاش هرکذ

 انف تیاغ ییهجمرع اطعوا . یدشدزای هدنهیاع رابسابع یاب وجه نوتوب نوجا

 . یدروتوقوا هنیریسا په یرلرعش یغادزای نوا ییدتیا ظفلت
 لاکشا كرعش نامذ_ یرلکدتیا نسمات ی( دادن )ناسا# رش لک |
 قلوا هلو رب هرعش نیلاط قارا . یدشمشکد هدیتهامو ۱

 هدیرللحاس هلحد ء شلا عیاض ینیمهاو تمق یسا هرهدبصق نیس و ءرزوا ۱



 یوم حرا” ۳۹:۸

 یتمالسا هرعاش كللادبع نامز یکیدلیا زارحا عقوم رب كوبوب هدنیارس

 e < یدشمر و یاوح

 هژرابوما هدرودو

 > .یدیار رجو قدزرف
p0هرب ندزعاش چرا  

 ا

 ورک هدؤدا تسعر

 و تی راعشا.یدشلا
 كا أ < یدا یلام هللا

 مرانبدق ریارب هک و .یدا نوحشم هلتمرح سح ر كوو یلف هدنفح ریمغس
 - -هلبق مع «قدزرف .یدزالاق یلاخ هدندکعا اهنارا مش هنانوربهدر «ندقملیفاط
 رعش هتسیدنک ىلع ترضخ ۰.6۷۱ ) یدشلک هاند هد( هرب ) .یدیا ندنس
 ةد راون یسلکو ا قدزرف .یدشالا هبصوت یلطفح نآرق هدایز ندقمشاغوا



 یمن هل یه ات

 FEN عیانص «نونفو مولع تایبداو رمش

 انصو قوذ هلا ه ایح هحیکر كالادبعن دی زر قشاع كله ابح .یدراریتریغاچ ی یر + ندرلعاش

 ندهابح دز ,شقا تارق تیر هایح و ۰ شیما حدق رب ندنلآ كن همابح نکردب

 ندام le یسیراب هحیک نوچ ا قءالک ۲ ینلت اف كتيب هجا د مرویملب هن ابح + ۰ شمروص یا كتي

 كا یک یراکدتبا توعد هدزرط و یررعاع رهفیلخ . یدشمرغاج هتارس ییدهز

 دیاگ را .یدرلرریغاچ هدنوجا ثمر دتآ فیصو یع راحلیق الثم ؛ ییبش شرب فرار

 ییا ىلع ندریعاش روهشم لومام .یدردنا دقغ رام نوجما قمروص :E كتير
 .یدشلا نیت و

 6 ندا: گاکرا ی دشاا اسا هفیطو ر موم هدنسهبعامجا تاحالراب رع « رعش

 لاغتشا هلرعش . یدرلرایوط قوذ ر كوو هدقلوا لوغشم هلرعش ‹ قجوج

 ا وا هدر, كج هدیآ دارا یتب 4 رومشه دل رعاش رب هک یدشلو یهجردوآ

 هداسور وک دادفب نوکرب هروک هتیاور .یدرلردبا افتک ۱ هنا رکذ ینسا زیکلاب
 <« شد « !نیسشا تر همهحن ىلع هللا » : هسداق ر انسح تیاغ مدا 4 ناروط

 هدكنسکیا یه.یدشع ولو هدنناوخ «نیسنشآ تم هب یرعلاءالءعلاوسا هللا »:هدن داق

 . یدب رابع نداعا یر لتس ر ومشم هل رعاش یا و «یرادصقم

 تسامجح راهسمک قوج و . یدردیا تمدخ هب هب رکف 4 هس ر هدرلب رع رعش

 زاربا يامر و تلضف هدراهب راح هات كرارعش یراکدهلر زا راد هندالح و

 :یدشههللوس یرازوسوش نکردیاقیوشت هکمهلر زارمش یقلخ .«هبواعم .یدراردیا
 یرانمکح قوج كم كجهدیآ داشرا یزس .ردواج قام لر

 هبانطنا رنامز مکیدمروک ه راح هقشاب ندرارف هدب راح رهف د قوح . ردعماح ۳

 «.مردنا بانتجا ندیاکترا یرارف «رل رطاخ یتس روهشم كنم زاصتا

 تس دم هبروسو نانو « ه( مار یتدالح نره هب واعم رد رعا هدر وما

 رکوص ندکدتیا لق هربش رب یتیدلوب جاور هدايز كا |

 نشی هدرود و . یدشلوا لصاح قرت ر كوو «كلىكير هدهد ر عش

 ندصوحاو همرلاوذ <«تصل « قدزرف « ر رج « لطخا « هعس زن رم یرامهم كلا

 زی هلیرارعش هناقشاع هصاخاب تاذ و . یدیا ندرابشی رق هعسرنیرم . یدنرابع

 لطخا .یدبا رومشم یرارعش یهدنقح تاحوتف هدایزلا هسا كلطخا .یدشلا

 .یدشغا راهتشا هلبراومم نکیا جنک كي زونه . یدبا ناتسرخ ر ل(دجم)
 بآرطضا هدننلآ یلاظ كنسهننآ یوا ءشغءا تافو یسدلاو هداتآ و طقف
 كنهفیلخ هلسهنارعاش تردق «ءلطخا .یدشمرع تقو هلایفانابوح یک كراکح





 ۳ ۵ عیانص «نوتفو مولع «تا داو رمش

a 8ندا کش یهقبط یجنچوآ ۰ یدریلسد (نیمرضخم) هرلن و هکر بلک لرعاش ناک ردق  

 «رلیعاشهدرلب رع .یدربلک (نیئدم) هدعب .یدیا (ندلوم) نشی هد رودرلبسابع دلا

 ۔اتج صاوخ كرلرعاد لدا لیکشت یهقبط یجنرب . یدرلشلرآ + هقبط ترد هلروص و

 . یدنرابع ندقوف هحتغالب هسیا یکرلندا لیکشت ی هقبط نکا «یلاباقو كلەداس یسهز 1

 هافر كرلرعاش وب . یدبا راشمشیتب هدننامز نومأم هلبا دیشرلا نوراه رلرعاش قالرا ها "
 . ىدشملا تک یو یراسدا قوذ « ششلهجنا یرلهنارعاش تعیبط هدنجما تداعسو 7

 فیرظ « راهناشاک نیم « شا ارجا ریأت رب فیطل هنیرزوا لایخو رکف یسقرت كتیدم

EBACE sar ۷بشار جیپ نام اوین س  

 رای اتیمئاد هدرا آو سح كرارعاش راوص زاس همزمز «یرلهجماب لک ابررظن راکش هجساو

 هانوریب هدر كنراضعب ندرارمش و یسیقر كتهانسو قوذ رار کنو . یدشعآ لصاح
 | رکو ص ندکد تا لاقتنا هرلب رع, یمولع و هفدنلف ناتو هسا هقبط یجدرد .یدشلوابس هنسا وا

 .یدشلا جم رارک۔ف ینسلف هداز كا هن رار عش شا روهظ

 نا . یدشمشش رعاش قوج كب نوجا ینیدلوا بوغی رعش هد راب رع 3
 و رارعاش .یدشعا روهط رعاش ۱٩۱ ندسدلوم زکلا هروک هتاور كناکدخ

 نودنو نی هدر وص ر لود تباغ هدهب رعش راثآ هلنهح ییبدل وا قوح هجرد

 ندنرلناوید دلرارعاش رومشم هروک هشیدنولوا ناس هد(نوظلافذک ) .یدشلدا
 یوتحم یاسا هج رلکس ناو دره . یدشلوا غلاب هزو یآ یرلنالوا مولعمموسلا

 «كس۰ یاو د كن هم هنا رعاش .یدیارطس یع :یسهفض سه كناود .یدبا

 ی رلهدعاق هفاقو نزو ل ر عش .یدلکشتم ندتس كم کم یاوبد هلدیلولان سم

 لبلخ «تاذ ندیا عضو یضورع كليا .یدراو ی( ضورع ) هرزوا كمرتسوک

 رثأترب وب وب هن رزوایراعشا برع هدیرارعشنانو هدعا .(ه۱۷۰) یدیا دمح ان

 .یدشما زیم هلبایاظتناو تسالس هدننامو هسیایرعش سادنا «شملا ارجا
 ندرلب وما.یدرارولوا لوغشم هدرلکعا داشنارعش یک ی راکدسا تدغر هرایعاشرل هفیلخ ۱ ۱

 وو هدلوچ راز هلا نوسیم یسهننآ دز .یدشعا درف هصاخاب هدرعش هواعم ن دیزب
 خدا رمع هددشرلا نورام هلا دز ن دہلو اذک .یدشلا زە هدتفارظو تغال٫ نوجا کید

 ندب را هفباخ سلدنا .یدبا زیهم نب هللادبع هرعاش كوبوكلا هدنجما یرهفیلخ هیسایع .یدیا

 ۰ یدا هللاب نامت سم هل طو نهرلادبع هدرلن الوا لوغشم هدایز كا هلا رعش

 6 دیزل ن دیلو .یدرردیا تعغر هدهرلیعاشهدنوما یرلق دل وا لوغشم هلرمش را هفماخ

 هیدشمر و ناسحا مرد كرم نوجا ی سه كلن هح دم 8 یغ.دزاب هدن> همنم د زل یعاش

 هرزوا قلوا ذذلت اب هرخ الاب رهف ناناللوق هرزوا قلوا تلآ رب هدتدایس یرعش
 « افاخ . یدرلشمالشاب هغلو لوبق یاج نامز یه هدرلیارس ررعاش هحنالشاب و مش

 ندنراهمنیک الماک یع رلفرصم لو رار ډا توعدنوجا قمروص یعرصمر یناهره یزایعاش

 روشن وجا قلو ینائاق زلک ربلک تب رب هنن را رطاخ هد رللاع ترشعو قود را هفملخ .یدرارو ۱



۱ E ٍ ۳ 

 ۱ Fe رهفلخ u نم هس دصقم نی یا

 ر )ادبعنی رع .یدراردیاتربغ ا اغادیرلنا

 اق یلاخ ی ریدهو تا 2
2 

 لبر و یمان (یجلید « لاوس) ۳
 ر4 یا (راوز) هدننامز دنشرلا

 دیتا دةعاتسم هزلرعاش نومأم
 [ E e O eىدا ۳ هلا وفع هلی هرل رعاش ندا وه .

 مدار هرعاشره .یدرارز و تنمها ر كوو هظفح یرلرعش رابرع

 ۳ م ازم رخ ید ری تا روو طنش ی راجا ربا
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 میانص «لونفو مولع «تابداو رعش

 ) 1۱ - ۱٩۹۲(

 كلامه یرطف دادعتسار, دلوبوب هدکم هل e ا تنهام كرش

 یی دل وا عماح یاس برع هقتشاب ندو . یدا ۰ ا

 اتسم هب هدافآ یرلروصت هارعاش ولرد ره هدهلتهج یاعمو بولسا « رلظفا فدارته

 نامزء شالا قرت هدنروص رب یرطف مالسالالبق هدرابرع رعش ندبس و .یددع

 یرلبرع تاحوتف هدنرود تیروهح . یدشمشش رلرعاش كوو هلس هدتاهاح

 رایوما طقف . یدشمالاف تفو هامشارغوا هلرعش هلتهج یکیدلیا لوغشم هدایز ك

 ماق هنسسات یتموکح برع رب دحتمو ناتم هلنساس رب هنادجوم هپ اعم هدننامز
 لامعتسا هدنماقم هربت وق عون و یک هراپ و تباطخ هدرعش نامز ییدلیا
 تعنص برع «شعووا لاذبا راناسحا «شلدیا ببغرت رارعاش «شهالشاب کل دیا
 - الشاب هکلر و تها هجردوا هرعش هدرود و .ىدشملا قرت هداعلاقوف یرعش

 «راردباتوعد هننرایارس یرلرعاش راهفیلخ «رارار زا رعش هلس راقجوح هک یدشم

 كلا هرعش هدنحما ی رلهفلخ هب وما .یدرامهدیالمحم ولردر هسم و رج ند راترایز



erیوم ۱  

 ۱ دام ا نیا هرخ "لا ا 1 طقف . گویی



 و یوگا یو

 ۳۱ هبعامجاو هیسانس تابح هدرلمالسا

 روت ولوا هجو یرلفوحر ندن) ود تصانم 2 یک یدرارلیدیا نوا و

 «رمع ترضح ۰ یدزلرو رلبصنم نرتسوک موزا هتباح یک راسو قلیضاق هدهس
 «ربمغس ترضح» : هللا راشم هدلاح ییدتسیا كعا بصذ یضاق یوحکم نداهنق

 یلدازآ نب . ردشمرویو «نیسُعا قلباق یمادعام ندرانالوا یحاصدوهو فرش _

 .یدشعد «مهدنا لوبق ىلا .منآ و
 رادهصح ندنااوما یف ی ریدنک < رار: اللوق قرالوا هدا هده رام یلاوم رای ره 2م

 زدنا سح توق هدنرلیدنک «رلشمالغاب تموصخ هربوما لاوم ندینس و ۰ یدژزغا

 ندخ رات وا . ىد اجلا مازملا یفرط گران دبا نارصع نالعا ندرلیجراخ ابو ندرلیولع زا

 ۰ یدرلشمالشاب هک ا را قرالوا تلا یییلاوم رلن دبا مایق هب ه راحت هلرلب وما ًارابتعا

 تشد هک ا ۳۳ شاعم ا هرانآ هجا ی راذوف و تردق كنبلاوم ه واعم تبا

 یثاعموت كاملا دبع ارکوص اهد .یدشلدا رک مشرد شب نوا هدیآ هالوم ی را

 ۱ یدرلشل | غالبا هرهرد ۰ ماشه « ۲۰ ناملس ۰

 زا هلا یلوم رب كزق رب کناه یه لاو . یدعونم یرلذلوآ هلبرازبق برع كنیلاوم
  راردیا ر دش ی رلتکرح 3 كرلىلاو رلب مع ۰ یدر ردتا قیلطت لاحرد هل ربخ یقجاود 1

 6 رم ترضح © یدرولوروک اور هدددنتح لاوم یحاص هیلاع بصانم « تالماعم 3 ید 1

 درب رع یدشلا عانتما یبالوط لدیدس و ه دلاح دا كمر و هب یسراف ناملس ی زبق ۳1

 نوجا یرلقدالوا برع « یشراق ه یلاوم . یدلکد یرا تعوم ر ید یرلتک رح و

 لاح و . یدرویلک یرلبا ندرورغ رب یم یسویغوط اهدو ندتموصخ 7 نلیدا هدرورب

 : ىدرلشملا عانتما ندکغا جاودزا هلرلب رع هدرلنا < شمشل رز هدهدننب لاوم

 كن رلبدنفا ماد نامز یراکجهردنلوآ ین رازبق كرکو یراکج هنلوآ كرک رلیلدازآ
 ققفاوم كنمدنفا . یدرنهبدبا ارجا جاودزا هسزالوا یضار یدنفا ۰ یدراراروص یرلیأد
 ی اوم یرتساش هنارورغم و را ما د یدرونولوا دع حو رلحاودزا نالسا ندالوا

 هن راهم شود فرعض كرل وما هرخ "لا ا :: یا رغ و هحرد كوص قدنر اب دنک 5

 رلیسایع . یدشعآا سس ۳ هدنسهأس یعدراب كنيلاوم قلود هیسایع « شمرو تبسس

 .یدشلدا عیدو هراسارا ترازو یحو تلود بصانم یکی ید رو تنها + یلاوم هدنامژ

 قوذ ارکوص ندقذیرا ءافرو تور هدرابرع
 5 یدشمرتسوپ شاب هدقازسفالخاو تهامسو سل رس معو کم و ی "درم هر ۱

 «یاقاخ یرزو هلردتعم . 1 نوک ندن وک ىنا زا باکترا كنارزو 3

 رالاو .یدردیا نیست رظان «(هفوک) قدالا توشر ندبشک زوقط نوا هدنو
 هده هرزو هنس یه هدنوحا هظفاحم ی راعق وم یک یراقدنولوا نیعآ هلوشر

 هدلآ راتورت كوو كب هلروص و زا لاو . یدراتشع لا تداع یمن 3



e ۳۶۰.یوم خرات  

 راربلآ , ریسا هلسروص هعلانم رابع لواندتمالسا یاد رز ونک

 رسا نایدیا هدبرح | ا یدراردیا

 الصاب رهه هنیرانووب كرلریسا نلیدبا هدهراسحم . یدشهالشاب کلدبا

 درو .عقاو ی ربا ز زو هبیرا ورب ا «رونولوا مسق ۹ج

 ۳م ددوط لوا ندلدیا یه هرلههح «نامز یت داوا قوح یرادقم

 ek یشیناص ریسا ًاضمب .یدردبا مهرد كس ايو زو یتمش هلریسا

 .«یدرونولوا . دع | "الماک یسلاها لر نیش نلیدیا طض هلروز

 5 ینسیلاوح قارع .صاعلا ندعس یسلاوءرصح هدننامز ناعع

 اب هلی رظن هلوک ًامومع هنسبلاها رصم هدصاعلا نب ورم رکا دع یاتسوب

 1 یراابرقا راک وب ر« راراناص یراریسا نشود هنیرلهصح هیرکبع دارفا
 وا هد ماقم ه زج كبلاها لر .یدراریلیدی | صیلخ هدنلباقم تاج هیدق

 م

 .ao .یدروآوا عقاو هدیرلکدّسا مد قرال وا سا یمسفر

 ۳ le wi « كدا هلوک «كعا لتق یرلرسا «هفیاخ

 ۳ کی دا وصخ یک كمر وبلاص زسهب دو دوخای و كما

 جک نالوا یحاص هلوک . یدزلدیا لتق راریسا نالوا مالسا ,يدريلب
 gs اسا هلوکر . یدنا راتخ هدکعا دازآ انو قعاص یرلهلوک

۱ 

keااا ر ی ورد ۳3 رم قالخنا  

 مزا oe و رع ر . یدریی دازآ هلوک و
 ب یه «شیزوب | یتیم هجنیمهدیا لمحت هکمهلیوتس رعش تیاهن « شا
 ۱ ا دازا هدنوجما قیوشت هداهج «راهلوک . یدشلا دازآ هل وکرب
 ی . یدرونولوا ریشبت یرلکج هلیدیا دازآ هراهلوک نرتسوک تعاجش
 ۳ ر ا داواا دوال (لاوم) راتب
 ol ee کمری و هدف هدنجحما هارلت و مس ار

 جرد كوص م هنیرایلدازآ راهفیلخ , : یدیا ندنناکداز نارا یرابلدازآ هلروصنم

 اا ۰ یدرلرچس ندرانآ یرایجنیام نوجا یرلکدشا تسا
 ۳ لصا دات .هلکنو .یدرلردبا ادفین :راناح هدنروغوا یرایدنفا



 . یدشلوا یرثأت ر كونو كنافارسآ

 مصوصم تابع

 ۳۳۹ هیعامجاو هیسایس تایح هدرامرلسا

 وب هنیرامتا طوق هدنروص رب ملا هدلاح یراقدلوا كلام هتور رب مسج تیاق 3

 كولس € تفاق ۰ ىدا هداس تبا هصوصح تابح هد رلمالاسا

 لر امتاک «كرلريقف .یدشل دا قی رفت ند رب رب «هروککلسم نایدیا

 هود «رلهسلا تیرفرظن هتنراهقرآ ییاها .یدیا یرزآ ندنربرب یراتفابق كرارکسعو

 یراصو یزمرف ییکزیح « راهوسکن دوت

 «را بکر اراولاش رک راهبج لآ «راهفک

 (دادش)ایو (ماش) هل رامادنا هنادولو نوزوا

 1 یدرا رشالوط هد رله داح

 ی یرلقدنالل وو ریکشس هدکع

 1 یدراردا اما هد راقشا نلسرو

 یترش لاب قادراب رب نیلحابص راتکنز
 ندقدغ وط شنوک .یدرارجما دوسللرکشو

 .یدراردا یتلآ ءوهق هج هان اع ًاضعت 2 1

 هللا تاور اتاق دوس یللاب هک هلک وا

 ا وس ندکع 6 ماشقآ 1 یدرینالشاب

 یزاع وسناب هدعن « یلیدیا تحارسا
 ر تقول هلاطم را

 راسدق هلرککحرا هدشادب . یدربلپ

 نارا طقف . یدیا هلعف تاسانم هد

 ارکوص ندکدشا لاقتنا یاداع سنایو
 شرک برع

 یم یدنک زیقره .یدرلسهشوروک هدنروصرب تس رس هلرلګکرا یزیق برع
 یاو كنامردنایوا یدح تمرح هدهدراک هدنفارطا یک یدلوا رورغم هلا -

 لاک هلب راس داق داوآ « روک موا ر ییدر کد وق یود « یو رب الثم .یدرلس ِ

 ندرنساربا یلوصا یرلاماشای یر ندرلککرا كرابداق . یدریلس هشورول هبدا 9

 . یدشللا سسأت هدننامز دلو یجنکیا هدقرالوا هعفد كلبا «شمنا لاقتنا 1



 یوم رات ۱ ۳۳۸

 یعومم دارانیداف سانش یقیسوم و ۽ کنج هدنیارس هلدشرلا نوراه
 8 هراسد ۱۰۰۰۰ ۰ ۵ یر سه ندرله راح ۵ یدزواعتم

 دم .یدا 8 هه دی دو تشز زوم ا نوخأم «تاذ لر و

 .e یدزقر تیغر رانيا د نشا ۳ نا + دیک هلا

 ۱ اللوق هدنرلبارس .yek ىدا بسک تدش ًارابتعا ندنامز یراکدتا
 تكنارما اذک . یدک ندراوالساو یو « یدنه « یهرا « كروب « مور
 وط . كاسیاس « یک یغیدلوا هدرل_لامور قبط زق ىلە خر
 .TT هدشوأ كريما . یدرارناللوق هدرلتمدخ وللثم قابو رف

 روک 3

 a ۰ ی a هنمرب دنرآ ین رلتیحالصو توق كرلنا 0 رلشم ر و.

 + e es EAL 2 ردق هنسهسبر قارادرس هد هب

 E e ورو اب هدنفارطا 2 2 "قلوا 13

 :هدنزرط اخسو مرک یمظعا ممق كرافارسا نالوب عوقو هدرایارس
E NSصنم ا هقدص  

 دزخ ا تب ا زا و ۱2 اب و

 ۳ . یدلخاد 1 او هفرلاطلا نلیربو هرلرغاش . یدرازاپاس



 ۳۳۷ هعایجاو هسایس تاه هدرامالبا

 .قرح « یراهدنساوخ رومشم كلا كیاتسب رع .یدشلوا كنها عمق ك یرایارس

 لاغشا عقوم رب مهم یرلنیداق یارس . ی :راریتهلکیا ی رلیارس ماش 8 <

 را نوو هدبنجا برطو قود < رار حا یت رش ل اک یزو رب داق .. یدراردپا

 .مدران دانیم هلساف عو تایضه هدنحما یراسداق یارس .یدراردیا ربمشت ین رلکللز

 زاتع كلا هلبرابتعا تلض؛و تحالم کب یرف كبسح ترضح . یدرونولوب

 ندکعا تمدخ ههم ومت مفانم ,یسهجوز دلو را یددودعم ندراشیداق

 یلتدش یا یالوط ندنکیدلبا قوس هغلانف یجوز « رولوپ قوذ ر كوو
 . یدردبآ ود هدر وص

 ردتقم هلبصوصخ «شعا ذوف یارجا هدایز كب هد یسهدلاو كهللاب ناعتسم

 هدنس یسهالاو كردتقم . یدشملوا لصاو هب هج ردا وص یذ وه د كرا داق هدننامز

 ما . یدراشع اراق ترش ر كوو رلنامز وا یسوم ما یمهتسوا دادهسزخ ا

 هدیا سالح |هتفالخ ین رب ندب رلداماد هک یدشعا بیس تحالص رب ردقوا نیت

 1 یدشمرتسوک تارج ردق هنلا هزاب كردنا دعو ینکج

 قاذا هدیارس . یدشع زا هدایز كم ندنزون رانبداق يافا ت دلزلیاررم

 دیار نارزبخ یسدلاو كدشرلا نورا . یدیا ېر ا هحالوا یووق
 كج «ربتک تادراو نویلیم ۱۹۰ یونس هدهاس و « شع ازاق دوش ر دلوب و

 ذوف دز كنلغوا هک یدیا هاحصررح ردف وا نارزیخ . یدشمالبوط تورث

 .هفلخ های 1 یدتفمرتتم هک تأ رج ردق هغمر دغو زامالک 1 رالک۲ یکیتتا

 یسهجوز كقلاو . یدشفارب تور راشد نولم ییا یمهدلاو كرم ندنرا

 یسهدلاو كردتقم . یدکلام dy ا رربتک تادراو راد نوبلس نوا یونس

 كوص لالاتس . یدشعا روهظ هراب رب ردق راد ۰۰۰۰۰ ندنراص كش

 زیددمهمر والس ىر در ندنسدزاب ندافوت هلک براق هد و

 ینراشیا تلود « راردیا هدلآ یراهسمیک قوچرب هدنسهیاس یراتورث راتیداق
 .یدراردبا فرص هدنروغوا یراقوذ یهراپ « رارلبا هرادا یک یرلکدتسیا
 .یرزوا <« شمریداب ملک رپ هدیئتمنق راد نوىلىم ۱۳۰ یسهدلاو كنیضتسسه

 . یدشمریدتیا نییزت هارلشوق ندنارهوحم یرازوک و ندنوتلآ یرادوجو
 .. یدرولوا غلاب هنوکی رب هقداوا یفراصم كرامالغو كراهراج هدرابارس ر ,

 ۱:۲ ه دلج «یوم خرات «قیفر دجا
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 یماح مها را . مالا هزات

 لیدنقرب ییهنیم : هدنعءهاح قوقرب

 ی وع غدرا ۳ قفر دما



 یوم خیرات ۳۳۹

 یر «شیرآ یردومعهو تور كتکلع هدنرود رلمسابع
 و ۷3 ما داد و ۳

 3 .ic یدشمالشاب هفماشای هدنروص رب نطنطمو ۱

 3 ىس وس هلراقبازوم یراراوود . یدشعولوا نییزت هلرازب دلایو را رص یرابارس

 . فنطل كاراهمقسک . یدنننم هلرهمشح رادنوارط « راضوح یهبقسف یرلهجاب

 1 نوا هدراحاخآ هنس رل هم مز

 «ريشيراق یرلم رت كراشوق
1 

 :E فاصو ار ب

 1 3 لوق لا مت و

 3 .یدرلردیا

 ۲ هدنزابن همج هفلخ
 ۱ . قلماما هبیلاها هدتفو شو

 ۱ 3 .یدزاح ینسهفطو كجا

 Le «هواعم « هفمطو و

 ١ اع ن رم و كالا

 ۱ ها امظتم ندسفرط

 . راهفیلخ هرخ الاب « شل
 -روس رم هلبا افص و قوذ
  ارجا ةلاکو هعنالشاب هکم
 ۳ ا

 E ید 2 هعماح رهبک شوب رس نم هلرلرهوحم هس راشاب « هسلا ضایب

 2 هلکمهلکید ینقام كنسرانامرهف برع ین راتفو شوب رلهفلخ
 ۱ بار کتو . یدتلاونشم رب یرلکدتبا ظح هدايز كا كراهفبلخ كمهلکید رمش
 ۱ (ماش) .یدراررب تقو هلترمشعو شبع ابرنک ا « راردنک یراباكي هدافصو قوذ



 تارا سوم

 ۳۳ هیعامجاو هیسایس تایح هدرلمالسا

 : یدزباح یتسها 2 كوو یسهدادا (دیر ) هتسو هدرلهالاسا

 .اظن هتسوب ۰ یدبا هدنماقم یسوساح .كی هفلخ یرومأم هتسول

 هود هدرامالسا ,یدیلیدیا ناست رهسمک نانولوا داععا هسرلیدنک هدایز"ا هتل
 ` ةدنستأت كلبا كنءرادا ون .یدشلدبا سست ندنفرط هواعم لوا كاا ی را
 هتس و | رک و اهد .یدر ون ولوا ارحا هد ناراو قاع رصم تار اخ نوو 9

 ندخرات وا . یدراشا هدهعرد هدیسارجا تاققح هدنقح رادلاو یرارومأم
 .یدشملا لیکسشت هطبار رب هدي رابلاو هلبا راهفلخ یسدادا هتسو ازاتعا
 كعا لالقتسانالعا رالاو ,یدروت ولوا عسا هس هطساو هتسو یرل صا كن هفیاخ

 هتسوب رایسانع .یدرل مسکل اح رد ینالماعم هتسوب هللا هفیاخ نامز یرلکدتا وزرا

 < ریلب ریو یرومام هتسورب هناي لرزو .یدراشمریو تمها هدایز كب هتنالماعم

 هدهدن راد زا ل رارضاق رلر وما« یکو .یدریابر د روک یسهفظو سوساح هزومام ا

 :نوصحا قعالک ۲ یتسضسا ییدرو هسرومأم هتسو روصتم یتح . یدریلیر دنولوب

 و مع وط ی ردراو جایتحا همدا برو یسومات هرزوا قلوا یاکرا تل ود «

 «یرومأم هطراض ردتقم هلآ ندیوق ی > كف. .عض یرکید «یضاق نالرآ ندقل

 یااوحا كرلنو هدیر د 6 زومام رب نایالب وط جارخ ندعا مط هایاعر یرکید

 .یدشعد «... یرطان هتسو ر كحمرو رخ هورغوط ندورغوط

 هرللزتم ددعتم لو يه . یدراو یرالو هتسو قوح ر هدهبمالسا الاغ 0

 یراءود نی و لو هدهص وصح تر وص هدف وم یھ .یدشملدا ےس هرافف ومو

 هداروب یراتآ نوغرو «راربلک هقف ومر الوا یزار ومام تسود هم یدریلیرب دن ولو

 راففوم وب . یدراردیا ی دره نب 1 نانولو رضاح هداروا < راریقارب

 قالماعم هتسوب هدننامز رلم-ابع .یدریلیدیا راشخا فرصم لخنوحما رازومامو

 : 6۰ یراطف هتسو ر . یدشلوا غلاب هرانید ۱۵۹,۱۰۰ فراصم یونس نوا

 قارغنح نوجا كلدبشیا ندفازوا هرلتو و كرلتاوبح . یدنرابع ندناوح ۰

 هحربآ < راریئالل وق لک ار < هودو تا ۳ هدنراتمدخ هتسو . یدرازاقاط ۱ َ

 . یدیا رلمدا ننشیل | هکمورو لوب ءرلتعاس . یدراردبا مادختسا هدرلبعاس

 و fs یدشم ولوا مادختسا هدنامز نیدلا زعم لدې و لا یعاس هعود كلبا

 e (لجاز ماح) هرلتوت < ریلیدیا هدافتسا ۱ دندن راتعب گور



 یوم خرا : ۳۳

 دلوا زام هدکلرکسع رلکولجم ۰ یدرونولوا میزوت هنیراقانوق
 2 برص هل راکروت . یدرلردبا اشا تمدخ ر كوو هدنسودرا بع
 ؟رو 7 هسیا هدننامز يج .یدشمالشاب هدننامز روصتم هعفد كلبا یمادختسا
 a درا یراملسم ربغو ۰ ندراکروت ea .یدشعرا هدایز كب یذوش

 | لوق یتیمالسا هرخ الاب راملسم ریغ
 ( e ا ۳3

 E ناکم و

 ۱ اوالصاو هلاکدح هدتنامز لکوتم یرلذوه /

 قوادعو لظ یهدنفح رایناریا كلکوتم //
 دلا نيمأت ینرامتا بدك توق كرلكرؤت ۸

 ا از اب زنم « هاب نیمتسم 1
 هتفالخ ماقم زتمم ىح . یدشعا زواج
 رق هن كنتفالخ كرهرىتك رامحنم یمابرقا نامز
 یدراشمهتسیا قمالک | ینکچهدبا ماود تدم

 | بش رب هلی و هسا تاذر نانولو رضاح هداروا

 اردیا ناب یغیدالوا تجاح هغمروص ءرامجنم
 رد را ` هل راکرو

 ,Ee قوحرب ندیاشیعت هلکلر کسعهحل وا یذوه هجردوب هدند
 0 ر هدنن هنر هنس ۳۵۰ یح یدرلشلک ,(دادنی) هلفاق

 . یدعلوا مالساندرب
1 



 دیاراو را و

 ۳۳۳ هیعایجاو هیسایس تایح هدزامالتنا

 یرلکدتیا سیسأت یر اتموکح هلبا ید رای كرایناربا «راسابع
 .یدرلشما لئان هتموکح بصانم كوو لا یرلیناربا نوجا

 ندح را یرافدالشاب رد یر یاوق هصاابوزارحا یرلیصتم و رابناربا

 كاردا ًاماع یراترضم یلخادوب راهفیلخ « راشمشیلاح هفعای یلناربا یتلود ًارابتعا

 یرلکدلیب یتیدالوا یراداتعا هنیرایدنک دلراهفیلخ راریزو یلناربا .یدراشٌما
 « یدهم .یدرلریلیدیا سس ندنف رط هفیلخ طف را رالقاص ی رلکلصش نوجا 3

 "یدشلا کرو هللروص نع هدنقح دواد نب بوقعب ندنسلاوم برع یرزو

 "الماک یهفیاخ ىح . یدشلوا رهظم هنهحوت هداعلا قوف كسدهم « بوقع

 . یدشمالشاب هغمر دیاپ ی ۳ ءا هنآ یذوش

 كن هفماخ ی وقع نوجا یرلکدتسا دسح هنذو هداعلاقوفو كبوقءب قاخ

 راکمر یارزو هدننامز دشرلا نوراه . یدرلشمشدلاح هکمروشود ند

 یتلود هسابع هدلاح یرلقدلوا اتکی هدتناطفو تیارد راکمرب .یدراشما زارحا
 راتفرک هتک الفو تبکن یالوط ندنرلاغولو هدنروصت كنا بلق هتتموکح نارا

 توادع هدنقح رابسابع كنسلاها ناسازخ یماحاو لق دراکمو ۷
 ه هجرد رب كنقلخ ناسارخ هک نوا هتفالخماقم .یدشلواببس ەنى رامالعاپ

 ٤یک ر ندهدلاور ییئاربا نام هقىقلا ىف .یدشمالشاب هغع ایوا یرادىما ردق

 هجوت رب ویو یراق هراسارا هدننامز ندببسوب . یدشموو هدنلآ راسش
 ارکوص ندقئاو . یدشّما ماود ردق هننامز قثاو هفللخ لاحو .یدشهرتسوک
 كب یشراق هراصبش هسا لکوتم . یدشملا باغ ینذوفت نوتو ۹ كلبعش

 یرلاتس یهدنفارطا یرف كنسح 9 ا یدشما ت کرک یلتدش

 ین راعدن یتح . یدشعولو هدناریقحت ولردره هدنقح ىلع ترضح «شهردقس

 تیام .یدردبا قوذ قراباتیوا هدنسیشراق یرانا «راقوص هنتفاق كنسلع ترضح

 .یدشلو ماتخ یوم هدالراسارا هللا یطوقس كکلصش هددادغز

 .یدشع ولوا حتف یرار, قوحرب كناتسکروت هدننامز دیو

 اس «رلررو هزح هراب رع یسلاها زا نانولوا حتف رلکد ون و ایر

 یرلتدلیناص یک هلوک راقجوچ وب . یدرارردنوک قجوچ هدنساق» هیزج

 اما «هنیرایارس هفیلخ رلکولم . یدریلبربو یمان ( كيلام ) هنیرایدنک نوجا



 یوم جرات ۳۳۲

 كس راتفاقنوحما كنویتح . یدشمریدتسا ذاخا رارپدت دیدش تیاغ

 E 3 . یدشلوروک
 ۳ رواط یلتدش ك: یشراق هرانادتسرخ هللا ص اب اح هدهدنرود رابمطاف

 ,|نیدهف هلا یروا س ن یسع ندا زارحا ینماقم ت ترازو « یبس هدكي و

 هفلخ ندبس و . یدیا یرامسشلهج ادع « یراما شیراپ هلرامالسا
 هرداصم راشوموکو نونلآ نانولوب هدرلاسیلک « شما سا ییلتق كریزو
 ادا منم یرلالآ نیتاص هراجوهلوک كرانابتسرخ . یدشهلآ هلالاتب
 اائسرخ زکلای یلاظم كکاح . یدشلدیا رابجا هدهلوبق ۍتمالسا یرلیدنک
 رود اب تبرش درامالسا هلح زا .یدشلو عوفو هدیشراق هرامالسا 4یداکد هددقح

 اه ج رار هلکنو . یدشعا عنه هدیراهمنک قبش ها راسدا «ین رام اص

 درودو «ترفام دف مهسا موق کیا «تاقسضت نلوروک اور هدنمح

 | بسک تدشنوتبسیارک وص ندنراهبراحم بیلص لها ترفانموب ؛یدلکد یلتدش
 ةاةکعا نامتسرخ هلروز یرلربسامالسا نشودهنیرللآ رانابتسرخ نامزوا
 ۱ !واروبحم هتک رح هل دشنع لب اقم اکو هدرلمالسا .یدرلشلاح اح هدراعماح

 مالسا یک یرلکدتیا حیجرت هرانایلوابرع یرابرع « رابوما
 اتسهزآ نایتسرخو مالسا ندببس و .یدراشمتا حیجرت هراماسم ریغ یراملسم
 2۹ ب نکیا یراح هدد ماوعالوا توادعو .یدشلوا ادس توادع رب یاد

 ا امد كوص كنتلود هبسابع .ىدشملا لاقتنا هدهنسهرا صاوخ

 فد ف هنق رف ند «شل رد را | !اظم یشراق راملسم ربع نامز یغیدا غوا

 2 اع راز اتسرخ هسا ارکوص ندنراهراحم بلص لها .یدشءالشاب

 رلناباسرخ رخ .یدشفلآ ماقتناهلتروعوب ندنرلزواحم عو رشمربع كن راناتسرخ برغ

 ۱ 1 E دوجوم هدنراهرا یدنک «هملاظم نلوروک اور هدنقح

 درامااسا یشراق هنب E «راشعا توادعهسرب رب رلئو .یدشلوا یرفمأت

 ۱ دارم :الشنب یسع نایتس رخ یدمط هر وصءم .یدرلشء "ارواط هناراکفاستعا

 : را كراس وبقسپ هلرادیلوبهرتم ارک وص ندکد لیا باستک | ذوفنرب

 غرب رب كرديا تباقر هنیرکیدکی هدندز هفیلخ یراضءب یتح ۰ یدشمالشاپ

 . یدراشمشالاح هکمروش ود یرلهطساو

١ «۹ 



 4ع امجاو هسا ہنس تایح هدرامالسا
۳۳۱ 

 ندهطساورب نوجا تنطاسوقوذو دادبتسا یارجا فرص « ند « تفالخ « تیمالسا هدیدنع 3 رنیلخ وب . یدردیا اما یفالخ ةنیظو هدنچیا رتهانس و رلیفلچ « لزیف قرایلبوط هنارس _
 ۰ راردنآ هام یغابرع فرص یرلهفہلخ روزا تایدام و كراء وما 5 یدلکد ۳ ۳ هقشاب چ

 ۰ یدراردیا وع یقوقح ك هعس «راررتس وک كلربكفرط هدنملع ران ایتسرخ

 هدنراشبا تیابجو تباتک «باسخ ارکوص ندکدلبا سست یموکخ ها

 بابرا:شلوا یراح هدفرطیه نایدا "یتسرس .یدراشعا مادختسا هدراملسمربغ

 ندرانابتس رخ «هکه د هج رد وا .یدشلدیارردقهدفرطه بهذم و ند قزرفتالب تب ن

 لمس اللعل ا وبا «یارمق از «دنل ون كالام .یدشلواهلس راک هنن راظز هر رح ۳

 هدنلودروما رانو ,یدا ندرانابتسرخ شع,ا دوعص هیهلاع بتا یک وب «تباثنب
 ۔ابع . یدرارلیا بولجم یدک یه هنیراتیزعو تلیضف «راردیا ارجا وقت رب كویوب
 زر نع ندرلبمطاف .یدشلدیا قطا هدهدنتلود هبمطاف «هدرصم یت-اس و هراس

 هدماش . یدیا یوسوم اشنم « ناتسرخ یروطسن نن یسع ندنسارزو كهللاب

 « راشعا تمدخ هدایز ك هللاقتنا هراب صع كننونفو مولع نانو رانابتسرخ نشت _

 . یدرلشلک هتراسج اهد تاق رب ندتلادعو تاواسم یرلکدروک هدهبمالسا كلام |

 ۔ اضم هل رلنا € رارنارواط روربتافتلا ك یشراق هر هساحور یاسّور را هفماخ

 فقاو هنیراکفا كراناتسرخ یسبرثک | یالوط ندبس و .یدرارونولو هدنابح

 هیسایع .یدراردبا رظا فرص ندقسطت یتسه دی دش سیب ادب كرب ترضح ءرارولوا

 هد یراضعب یک یراق دنا رواط هبا راک ها سم تباف هلروصو یراضم ندنراهفسلخ ۱

 تقاطم «هفشح . یدرلسشمالاف یلاخ ندنذاخحا راربب دن یئدش یشداق هراذاتسرخ

 هد تالماعم كج هل دیا ارحا یشداق هراناشسرخ نوحا ین دل وا E ی هرادا

 ییتدشكب هدنقح راناتسرخ لکوتم هله زا .یدربلاق عیاتهتسوزراو فک كىەفىلخ

 كرانابتسرخ <« شما ما ینساملقس كرلاسیلک نالا ارکوصندتمالسا .یدشءارواط "

 ۳۹ نده هن رلواق كرلناتسرخ . یدشلوا عنام هنیرااعالل وق هدیرلشیا تلود

 هدنکنر لاب كرانیداق نایتسرخ « شم ریا یراتفابق « شمریدیوق یمسد ناطیش
 اضع هنساعارواط یلتدش هلتروص و كنهفلخ . یدشماا ینرامک فاشراح
 یالوطندیاسا نیعدیشرلانوراه .یدشم رو تبسس هدیراششت ناصع كرلنامتسرخ

 نانو هدندودح هنمالسا كلام . یدشلا تکرار هنالاط هدنقح راناتسرخ

 یراق هرانا دشرلا نوراه نوجا یرلکدشا قاسوساح هرابلساازب رانانتسرخ



 ی ,e ا وس E و :یدشم

e 2 2هوسک یداع "  

 ۳ و اعاد رلب وما وا هلکز و

 رلشلدىا نیبمن هرلیصنم كوو یرلقوچ رب هدندرلن اتسرخ

 رق دلاخ یسیلاو قارع هلا همسر نب رم معاش هلجزا

 سا رس تسبرس یراضمب ندرلنوب . یدبا نایتسرخ یسهدلاو
 لول هدلاح یغیدلوا نایتسرخ لطخا عاش .یدراررکهرلعماح

 r تا ورم ن كالم ا دبع هدلاح رب شود رس ءیحاخ

 « ریلبدیا فیلکت تیمالسا هعفد رب هرلیبک وب هیفام عم
 أ ییهفیلخ طقف ٠ یدزلدىا رارصا هدرب دقش یرلکدغ |

 ما .یدرریلیدیا راتفرک هنازاجم یلتدش هسرارولوا كجهدیا
 . ینیدلآ «شعا فیلک قیمالسا ه هلعمش ین را یر ندا هنیلخ

 ۱ ۷ 9 شمردسک تأ هح راپ 3 ندن رب دلاب هش رزوا باوح تشرد

 كنتلود هوما . یدشم رب د هنسیدنک كرهرب دنیا تاک همدم

 و ق آ ندراهفیلخ شوخرسو هفس نشبتس هدنرانامز كوص

 كاللا .ء « هواعم یلود هب وما اذ .یدریلرب هل دبا راظتا هلاظم

 آنو قابس درایهاد یک ماشه و
  ههلادب ن دیزب « هبواعم نی دز ارکوص اهد شما

 دشهناکوروس هضارشا ندزو ییافاستعاو ملاظم « قهافسو قوذ كراهفيلخ یک دز ی

 هات شاع كن ه ابحیسهقوشعم « ردیا باغ یندنک هل رشعو شبع كلملادبع نب دز

 رتسیا قچواهاوه قرالوا شوب ندتیرب ینیدوقوا كنسهقوشعم «رولوآتسمرس یراق
 دید « ! راو كموزل زر ۳ ؟ كسرویدنک ههر 1 نىنمۇملاريما :«bl ه ابح نامز وا

 3 دیزب ن دیلو .یدرریغاب هيد « ! منجاچوا هتلاو » : ككرهلک هشورخو شوج دیزب نامز
 دم نون وب كاتسبرع هردیاكاروانش قر( اب راضوح ندیارش هکر هدنما تهافسو

 نوتس رب



RETRY) GIA APY 

 ۳۹ هیءامحاو هسابس تابح هدرلمالسا

 رابرع « شمتیا نیمأت ینحتف كنیراهطا (سیرف « صرف)و (شطبرقآ «دیرک) 1
 یرلقدناللوق هدراهرام وب كرابرع . یدشمریدنازاق یراهراسح زکد قالرب "
 ه وش) یواح یرلهل وف میسج ىرلەجىل-شاب : یدبا هدک.اکون و راع راک ٤

 اچ یوهدام)ا قوف تعرس «  ( یبای « هقارخ ) زهحم هلرلقیذسحل ام « (نواق

 لکنج « یاپ < یغنراق «ناقلاق هدرابک . یدنراسع ند(یجحدیا فا هدارط)

 راقدنص نلید ( توبات ) هنیرابراقو هرلکرید . یدرونولوا لامعتسا هجحاقو
 ر کس ندقسرز و جرک « یلموج تفل_ «یشاط لقاح « راقدنص و «رازاصآ

 ۔ وا كنمشد یرازوت هلرلکذاموج «راررک راقدنص و رارکسع | یدراروف زون

 باشی رزوا هلراک نوجا قلوا منام هس راشآآ ته كنمشد .يد ل هرز

 نوجاقمالقاص ندنرظن نمشد یرابق .یدرارالپاق هلا یرد شلریطاب هورطن و
 ر نلسد 9 هرزوا قماراپ هشبا تن هنشاب راک «رارناللوق نکلی یوام

 نوجا قمریدروط ینراہک نمشد یراهجناق هلبا رالکح . یدراردبا عضو تإ

 سکو ک قرایالتا هشرارزوا ارکوص ندقدنوط هلتدوض و یر ۰ ۱ ۶
 .یدراردبا ه رام کک ّ

 هبزج راملسم ريغ ناروطوا هدهبمالسا كلام . ,

 یترفام رانا لباقم کوب ہدرامالسا راررو ر ا
 (تمدلها) هراملسمریع ندس-و .یدرریاس تمذ هضیرف يا هظفاحم ی راناحو

 هلماعم هلروص نسح هرلماسم ربع هدننامز ندشار یافلخ . یدرونولوا رع

 هب زج هدرادقم ناعم ندنرلیدنک « رونولوادقع هيلا صم هلراملسم ربع .یدریلید |

 < راشمرو هماندهع رب هراناتسرخ رع ترضح و بم ترضح .یدریلآ
 لر ترس ۱ قدراشملا نبعت یفوقح رانا سرخ هدراهمایدهع ون

 هام هني رایدنک «یرامهّما اشنا اساک ندنکی هراناشسرخ هصاحاب هدنسهماندهع

 «یرامامالقاصسوساج هدنرلاسیلک«یرامتیالوبق ردق نوک وا یرامالسا كاج هلک
 و . یدشلدیا نات یراهمهمهزکب هرامالاسا ام زا هدکش هنآ «هدهسلا

 .دهع كرم ترضح . یدزاملسای یش رب چیه هرانابتسرخ ندیا تیاعر هرلط رش

 راناشسرخ كنسهعطق ماش هدو . یدصوصحم هنیرانابتسرخ ماش فرص ینهمان

 . یدشلونوشود هل رکف قلوا منام هندادرتسا ندنفرط



 یوم مرا ۳۳۸

 لوتروق كرهرب و (هدف) راربسا و . یدشلآ راربسا قوح ی ندرلماسنا

 8 2 هلبا هص وصخ ریا 8 هب دف

 یرلهلوق نيج رکو ک هتسو هد اهنصا

 یرانادناموق هیرح .یدشلوا غلاب هبیشک كبشپ یدارفا هیرحم هدرود

 بر وهدتاعطاقم هل مان (ةازغلا باو: ا)هقشاب ندشاعم .یدرلرل | قلیا ردقرازید

 رصم هدننامز نیدلازعم . یدریلیدعاط هدلاح یتیدلوا رضاح هدهفلخ «شاعم

 a .یدشلوا غلاب هبیک زوب یتلآ یمامنا
 فخ .یدراردا رک هللا هصوصح مسام هرفن رام ان ود

 اقتحام . یدرارلبا تداظن مسام ندلحم نالوروق هنعقوم ( سقم ) هدنجراخ
 ۱ ارک وص ندکدتا عادوهب هفلخ یس ر امان ود «ربلسای رلهرونام ءریلبتآ

 د هیرح رب هلبمان (لوطسالا ناوید) هدننامز ینوبا نیدلاحالص .یدریلیدیغ

 دیس 6 Ca < (ةنادرس «ایندراس) یسامانود .یدشادیا ا



 اع ارو ندقدنلآ 3

 3 یتح .یدراراقروف 3

 (اعانود «لوطسا)

 Y۷ هيعامجاو هیسایس تأیح هدرلمالسا

 هدافتساندرارت ای رکسع نلیدیا هجرت ندرلن اس اب هدع) .یدشماکزاو ندلوصا £

 یراقدناللوق هدایزكا هلرابرع .یدشهالشاب هغمل | راماظن فاتخم هدهراع «شلدبا

 ندرلماظن لحانج یک لیطتسم عیب « مدح « بک ص لاله « لاله : راماظن

 راماظز و یدنرابع

 هروک هنلاح و لکش كنبر
 ۰ یدربایر و رلادنام وق

 - رکدملس یتعنص قعاب

 به یرااهانود ندن

 رریدتا اثزاءرلبلسزازب

 ین راک «رابرع .یدرا
 هدوجو هلروص وب

 هلعوم < ۲ ۰ ۳ ۲۵

 یرلحالس برع
 مالاسا .یدراردیا ربع

 رح . یدیا یمهضوح دفس رح «ر ینیدشالوط هدایز لا كنسامانود

 رله اسر هدهص وصح ترو ص 6 ریلب ر و تىما هکلجک وک دف

 هدننامز ناوص نب كلملادبع ندرلیوما «هناسرت كلبا . یدربلیدیا سست

 اهانود هرخ الاب طقف . یدشمهلدیا زارحا تیقفوم رب چیه « شم ردن وک هنطیض كنایلبجس رای نالیپب هدهناسرت وب . یدشلدیا سپسأت هدسنوت (ه ۹۵-۸ ۰
 -اس سلدنا ء شکرآ تبغر هدهامانود هحیللیدبا حتف راتکلم ضعب هدنسهیاس

 هدننامز نهرلادع یحنجوا . یدشلرتسوک كامهنا رب كوو هکلجک هدنرالح
 ندرانامل رومشم لا كسلدنا ,یدشغا زواج یهنیفس زو کیا یساعانود سلدنا
 سه «ردیا اشنا اءانود رب هناسرت یه . یدشلوط هلراهاسرت ینامل (داحش . یژو)



ENAیو خر  

 وا هدایزكا هلرلتلآ وإ .یدرونولوا هرادا هللا یایو خرج راقینجام

 هرزوا یتاعطق نمشد «ربلیدبا بیرخت رلروس هلراهطساوو .یدریلیتآ یناق
 ۱ فاتح هر وک هرات ؛اسج رلقحن ام .یدریلسالریف تە دؤر

 زو شب قتینجام کهدنمسا ( نلک « سورع ) كفسوب نباح .یدرون
 ی ندراهلوف رابس هرزوا قلوا ندنعو قنجام اذک .یدریلبدیا هرادا

 و راب رع .یدر ونولوا لامعتسا هد(ی رل شاب جوف) نلسد( شک ۱

 e هدافتسا 9 چوق و نامر

 ۵ بی oT و هلیما رقغمو هضم ا هشاب وب

 ۱ اممتسا یوداب هءعف د كابا فسو وا یاطلس شک ارم ندرلب رع

 ادشمرتسوک كلدجوم رب كوبوب هدننف كلركسع هلتروص وب «( ۱۲۷۲۰۸ ۱۷۷)
 :6اللوق یسهبعت فص یراهراسح لوصا یهدتیادب كرامالسا
 برم 3 e : و نیدشار یافلخ 2



۱ 

 لی هلراف رش ثیدح یت ولع

 ۳۲۰ هیعامجاو هیسایس تابح هدرلمالسا

 « . زکنمر_دلوا یبهسیک ندراقجوچو رل داق « ندرارابتخا ء زکیمر درو تافلت هرب و 4

 0 و . یدبا نع كشررب په لام رلقطن نابرو هدنمسر یمیدو قاحنس

 نبع هدلاو هکن وچ ؛ یدرونولوا دارا هدهرللاو یک یغیدنولوا دارا هش رارادرس ودرا

 .یدروولوا ظفح هد(دوبنلاةنازخ) هدنتلود هیمطاف رلفاحنس .یدزاح نسهفظورادرس هدنامز

 . یدریلیدیا فرص راند ۸۰۰۰۰ هدهنس نوجا قراصم كهراد و

 ‹قىنىجمام « یعراق «جسلف < یای :راحالس یراقدنالل وق هد راح كرلب ع لسا

 .یدنراع ندهرزو ناقلاق :هدهرزوا قلوا هعقادت هجا : شک

 كغلىجتاشنو كلى آ «یدربتعم تباغ هح رلب رع قعآ قواینا «قعالل وق یاپ

 ندربمغس ترضح .یدشلدیا

 په راهفیلخ ناک ارکو ص
 «راشعا افتفا هبیوب رثا
 هک ها .هنعآ قوا یتاخ
 هدراب رع . یدراشلا قیوشت

 دوو قعا قوا « قفاب هآ

 -راقواوب رلبرع .یدتلیضف رب
 داحشا یرایدنک ین راضعب ند
 .اریا هدینمسقر, یک یرلکدتیا

 ۰ یدرلشعاسابتقا ندرلرب

 نا كرنا نار یرافدنالل و كرلبرع

 ناتسدنه 6 ماش « نی راحىلىق

 یصوصخ هروک هتک ییدلہہاا یرب یه كرلحیلقو .یدیا یرلحماق ناسارخو

 كيلد ررب هدنفرط کیا كهضف هدنراحباق نمی کسا . یدزناح یراتمالع

 كرانوب هکیدراو جسلیق عونرب نلیئد (هروفحم فویس) ندرانوب . یدرونولوب
 هتیراریمد طقف . یدرونولو یمسر لاد هدنرارزوا اذک . یدیا روفوح یسهروا

 و یدنمهسک.یالوق یالوف یرلش ترس نوجا یيدهلرو وص یا

 لامعتساهدنرابرح هرصاح راقنیحام «یلیناللوق هدنرزواتآ هدايزلا رابغراق
 .یدشع رکوا هدنسهرصاح (فلاط) یسراف ناملس یلامعتسا كتلآ وب .یدرونووا



 یوم رات ۳۲

 ا ا > : یتمروک یداونس رب فیض تاغ نآ تب
 كنس ءزب . نداروب لوا عفد . كدیا هسریدیهکنآ هککجهنهلزمس یآ
 | یر دیا تحص» :اباوج یراوس نامزوا .یدشعد «!قو یعوزل ثمرآ

 ب « زکهسروک رب ینکلازوک هدهسک ندزککوا یک ناویح وب هدیراق
 «یراوس « شلوک هنیرزوا باوج وب رم .یدشهد «زکیدررو قح
 ۱ َ یدشعا هر ده یسهداب

 حل . یدریلیررو تسمها هدایز كب هرافاحنس هدرامالسا ۰

 ٠ : نداول ء تیار . تیار ءاول : یدعوت ییا مومعلا نا

 یکیا « ضایب یرب : یدراو یراقاریاب چوا هدنسانغ ردب كرامالسا
 : شلریو یمان ( باقع ) ًاسابتقا ندرایلامور هنسیکیا كراقاجنسوب
 دکدتا عسوتتکلع و راشتنا تبمالسا .یدشملیپای ندنفاشراج كنهشباع
 وشرآ تردنوا یاسارخ موا .یدشلاغوح هدیعونو كلر كراقاحنس

 "را چوا نوا اذک .یدشعید (کلوک «لظ) هنمسا «شمریدبای قاریاب رب

 » كراقارباب .یدشمریدیای اهد قارباب رب رکید هدنمسا (باحس)وهدنغلنوز

 كرلقاجنس . یدیایبم هنیدصقم قمریدنرا ی_راتباهم «یسالریدباب نوزوا

 هنحتف (ماش) هلریرع ندراسمطاف . یدرولوا بجوم یراختفا ككراهفیلخ

 3 .یدراو قاراب رو شب هدنتعم نامز

 . یدبا هدکنر هاس (باقعر ندراقاحنس یراقدناللوق كرامالسا

 : مشاه ی كلر هايس . یدیا هایس كرایسابع « ضايب كرابولع « یزمرف

 وس) ءرایمابع هلتهج ییدادیا لوبق هدزوا قلوا یتمالع مام نوجما
 .یدربلیر و

 راهفیلخ . یدزتاح ییمها رب كونو یمیدوت قاحنس هنادناموق هدنراودرا مالسا

 طخ یجهدیا ببةعل « راردبا ےلست قاحنس هرادرس نامز یرلکج هردی وک ودرا

 یا هکدتا عیدو قاحنس سه رمت ترضح . یدرارلبا دارا ,رلقطن رتاد

 انع . مروسدنا عیدو یغاحنس و هزس هلشانعو نوعو یمسا كالا » : یدردیا

 تابنوربص «مازتلا قحهدهراحم اذک .ردندقح بانج تبرفظم .زکیدیکق رانیفیص

 و زواج ههسیک . زککیدبا هراحم نوجا هللا یشراق هرلنایعاط یمللا . ریایازاق
 امز زنکیدلک « یشراق یثراق هلنمسشد . نموس یرانانولوب هدزواج قح بانج
 . زکیمردلوا هلبا هجنکشا ییهسمیک قرالبیاق هنسهثشن كل هبلغ . زکیمرتسوک



 ۳۳۷۳ هیعامجاو هیسایس تایخ هدرلمالسا

 یت زاهاکودرارارکغنامز ییدادناتف رو هدرامالسا "۰
 نڏيا حتف یرصم اثم ٠ یدرلرار وق دا اروا

 وا هد(نیادم) e نالیا طض یاریا « راما 9 ی( طاطسف)

 (ردەدەرتلكنا) یسهرصاحم هعلو

 لببق و هدیرارهش e (طاطسف) هدرصم هقشاب ندو . یدیا رارهش
 .یددودعم ندرارهش

 ءرکسع . یدربلیدبا تقد هتطاضناو ماظل كرارکسع نانولوت هدراهاکودرآا
 یرلمسا هزا رک ع هدنمسسر دیک یه جاج . یدرلی رب دای یمسر دعا اعاد

 ینمسر دک راسابع . یدردیا شیتفت یراحالسو ینررالاح «رادوص یبراهلیقو
 بر> < رونولو رضاح یرتزو ای و هفلخ هدمسام و . یدرلشلا ندرایناریا
 هنحالسو هنآ هفملخ .یدردیا تراظن ترم دلاح یی دل وا شمک ینسهسیلا

 ام هرانلوروک یروصق هدنحالسو هدن | . یدرر و تافاکم راک ناقاب یا |
 نديازیعو درفت هدایز كا دنس هدننامز یراهفیلخ هیسایع .یدریلیدیا تاز
 نر و ؟ رماسایپ یمسر دک وقرا فتا و نوکر .یدیا تا نیرم «تاذ 2

 ی

۳ 



۳ 

E ۳۳۲یوم جرات  

 1 7 نا .یدراو م ردق كر قرف هدهد زر صم اذك .یدشلو۲

 دشلدبا ارحا هدرصم سو زن رحم كلبا .یدریلیدىا ارحا هد ر وص

 منبدیز, ,یدشع ولوا ارجا هدننامز كللادبعن ماشههدسوفن ریرح
 , زوب ادعام ندراوالکوک هلرانابلوا برع هنیرلفرط ( ناتسربط ) و

 كس ۵ e يد e هلا ر ا

 E I و ۷# كرمرپ دا ځور ه وأعم هسا

 201 هدهنس هنعوج هدلاح یغیدلوا ترابع ندیشک ٩۰۰۰۰ یسودرا مالسا یهدنن
 واعم ندن رلقدلوا ربهظ هب ه واعم رلرلنع هدنجا ودرا و . یدرلبر و شامم مرد

 طع ادعام ندنرلشاعم هرارک ع یرلهنیلخ هوما . یدشعولو هدنالماعم یصوصخ-

 هدیآ یثاعم كرف هدنامز رل سابع + یدرلشلا ارجا مامض ه هرلشاعم ۰ راشع |

 هکدتیا قرت تلود .یدیا یلئم کیا كنککن هدایب «یفامم كنیراوس . يدشلوا
 .زاوس ۰ ۲۰ یشاعم كن ش هدا هدنامز زا یدشلا صقان هدتبس وا

 و ترصح 6 شات و هدف كب وتل آ هقشاب ندب وب . یدشلر دنا همهرد

 E یدشعا راد شش نوا هدنامز نوعا نکردنا مرد نوا راد

Eرص هراب نوا قم ازاق ذ ذوشو توق یشراق" هرلب ولع یدس كنسلدا دز  

 وصخ . یدشلوا لئاز جایتحا و هسیا هدننامز رلیسابع . ىدا یسالوا لصاح
 ودرا برع رلنأمز وا .یدرلشلوا لخاد هدرلیدنجا ندا تعادق هلب هراب 9 زا

 لثم جوا کیا كشاعم یراکدررو هنن رار کسع كرلتموکح وشموق « رلشاعم نایریو-
 زکلاب ۰ یدرونولوا هد ات ًامضتنمو ًادق ردق هشبرلنامز كوص كرلیسابع تاشاعم

 فقم ندنو . ىدشإلا لیوح هاعطاقم ىنشاعم كركسع یسوطكللا ماظن ندنسارزو-

 هدهیاس و . ۳ لئا هندصتقم و الا ماظن . ید كملا رامعا یییضارا

 1 . یدشلا بتمک لار



 یلاوحا كنامدتسا اس 1

 تربع و تعاحیش « اس

 ۳۱ هیعامجاو هیسایس تایح هدرامالسا

 .هعطق یجشاطو یجتف ٤ یحقینجنام ¢ یوا رارکسع ناب ولو هد رلتیعم كراهفیلخ . یدن رابع

 هرخاالاب .یدشلدمالیکشت یرکسع هصاخر اا (ناملغ) هتشاب ندران و .یدلکتتم 39 ۲
 ؛(هیلالب» « (هیحاس) « (هرکاش) « شلدبا مسو هلب رامسا كرلسيأر ذفنتم راهقرف شعب

 هل رکسع هصاخ هراریشی راف هن راشیا تلود رلهقررف و . یدشا روهظ رهقرف یک (هدعس) و

 . یدرار راقبچ لالتخا

 ؛(دنلا ناوید) یسهرناد هبرح رب صوصخ هدیق یتاصصخم شاعم كنودرا

 ما .یدردبا تراظن هننالماعم نوو كت ودرا دز اناوید .یدشلدیا هشت

 ال وا هسک 8 كجو رک

 ۸ هنس ر یرکسع ناود

 سیر «ردیا دقت اعدتسا

 .رکسع . یدرابآ ققد

 نوعا كملسهرک هکل

 هجدوجو« سوء« رج

 . یدمزال قلوا یحاص

 رانالوازناح یناصوا یکو

 یس«یک « ریلیدیا لوبق
 ۔ ریایزای هنص وصح رتفد

 هداپژ كا یرارگسع .ی
 ج تاماقم) ر رکسع هدننامز رلیسأیع

 " رک وص « رنالشاب ندنسآ ا ترضح لوا كلا .یدراردا دق هلي را تعا هلق 2

 « زلدیا تیاعر هنس رص بسن نوحا زا کد ناموا برع . یدریلپ زاپ هلبسه رص

 تیاعر هدلاحره هنیرامدق یهدتمالسا طقف ءرشلا هرادتعارظن یراتکل# زکلای

 صوصخ هءهراس روماو هنافراصم « هناشاعم < هنارباخم كلدنلا ناوند . یدریلیدیا

 .یدراو یرلهمعش ۱

 وا ترضح .یدنرابع ندننوو كمالسا لها موم هدتنادن یوق كي ودرا

 رب وما . یدشلا زواج یہ یللازو یوق كتسودرا مالسا هدننامز رگ و رکپ

 .غلاب هکیب قرق ذوب یرلرکسع مالسا نانولوب هدهفوک و هرصپ هدنرارود كليا

 ۱:۱ ه دلج «یوم مرات «قیفر دما



£ 
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 یوم خرا ۳۲۰

 عا ندران وب قترآ . یدشلوا اف هنماقم تراجت عون رب تم هیهفیلخ
Eو ۱31961 ۳۸۲ ور  

 ۳ ی. هدنسهلثسه یفالخ كهللا دیه ید امغت هدیت رللام 

 دتموکح رامغب وب . یدراشمتیا امنو اشا یقارانید نویلیم نوا هد(دادغب) هبوب
 ت ررورضو ا «شلاق ا تراجتو تعارز .یدشمتبا لصاح ترتفرب مع
 رکسع نوجما همادا یتاوکسو نوکس راهفیلخ . یدشمالشاب هفلوا امرف مکح
 ٤ یر کی کیک ی توق E كج هلسر

 داعش و

 8 الشاب 7 رم ترضح ودرا مظتنم هدرامالسا . 7 و

 “ر " هداهج هدنلو ند در یه ردق هحنلک هامز وا

 4 1 ادا یرکف داهح هدشامز هیواعم . . یدرولوا لخاد قرالوا ا یک تا

 ینیداوا | رادمکح كللادبع .یدشلوا لوغشم "راجو تعارز نیک :شمالشاب
 و ن A کاللادع هسرزوا كنو . یدشلوزو هدلاح اف ودرا نامز

 اینک ون هتلا طاضزا یرکسع موم < شا نیعآ رادرس

 ۱ , ها وا ڭكلركسع 1 | رابتعا ندششت و كحاح . یدشعناط هسماع هدی ذ

 i . یدشلک هلاح

 ف ۶ ۰ عون ىکا هرزوا قتلوا (هعوطتم) یللکوکو (هقزنم) یلشاس یسودرا مالسا
 هیساب : , یدنرابع ندرلهلوکو یلاوم یمسق رب « برع یظعا مق ق كراركسع وب . یدیکس

 ربع نامز یراکدروک جایتحا هرارکسع ینجا نوجا هوقت PEE ذوف یراهفیلخ
 لاها ناسارخ یرلمهم كا كرو . یدرلشلوا لخاد هنتمدخ كلرکسع هدرلنالوا یربغ
 هاب هفعازاق ذوط كونو رصانع نالوا یرغ كب رع هدشامز معتعم هفیلخ . یدا

 لیک د یرکسع هصاخ ر ندنسلاهارصم نوجا یفیدام ولو نیما ندنابخ «مصتعم .یدرلشم

 هو رب هدددنسیلاها ناتسکرو ارکوص اهد . یدشمرو یتما (هرانم) هرلنو « شما

 وا قدبرع ۰ هرلبرع . یدشلرو یا (كارتا) هدمب « (هنغارف) الوا كرەلىدبا لیکشت
 هداب فرص هب رح هلا دنج .یدررد (دنج) هرانالوا یریغ كبرع « (هسرح) 7



 ۳۹۹ ۰ ااو هاست تاس ةا

 هدهرزوا قلوا یقح توکس هارعشو ابدا ادعام ندرلشاعم یمسر راهفشخ 2

 هب واعم « ندا رابتخا هعفد كليا یلسم و هدرامالسا . یدراردبا صصخ دا ۳

 .یدردیا تازاجم كرءهریو ناسحاو هر هرانیلبوس زوس هدنبلع «هواش ۷ ؟
 یرافدم وا مدراب ندنرایدن هلا یابد هفرف راهقیاخ API ندهب واعم

 مک رب هللروص و هللاب زن نع ندرلبمطاف . یدراردبا صصخ شاعم ۳

 . یدشمرو شم راد ۰ هنسح نب ىلع ندسرغم لآ شما

 تادراو هدرود وا . یدراررب و شاعم لو لو هد رود هبسانع راهفلخ -

 هرادا ورضوط هنیرانامز كوص كربسا.ء دف ىدا لوذسم ك تلود

 - روک موزا هنحشت كراتشامم ۶ شلازآ تادراو نامز شدوا ل
 بس هنکلزبشنونع كقلخ قراتلاژآ :مربندرب یراشامم .راهفل ی

 نوک ۵۰:4۰ يآ رب الثم . یدراشمیا لسوت هرهلبح فلتخم نوجا قمالوا
 ندبسو .یدراشمریدشا هرانید ۸۰۰ یشاعم رب قلرانید ۱۰۰۰ « راشما رابتعا

 دضتعم . یدشوا فلتحم هدیراتدم یا ار بام بتونم هرهبهر فاتح

 فوم . یدشاراقج ردق هنوک ناسقط نوا رلیراوس ءشعلآ یا رب هدننامز

 هک دو . یدشلدیا البا ردف هب۱۲۰ یرلتدم یا هارااقتس هلرارکسع یلشاعم

 < هرللالتخاو هراشروش E < هد رب و شاعم هدهدنف رط تدم و هزخ رار

 . یدرولوا یداب هرلماق یلناق

 هد(قرصم تعس) دس واخ ھه یک خرد و شاعر و او هر رکسعراهفملخ

 . یدراریشیلاچ هنعازاق یتیئونع كقلخو كركسع هلتروص وب « راردیا ناسحا
 نامذ ینیدالاب هکغا لنکشت یرکسع كروت ینتبذکا كنودرا هدننامز مصتعم
 دل رلکروت هسرر و هلضف مک ەد .یدشلا بس تیمهار دوو هدقرصم تعس

 (همیلا قح) یفرصم تعيب نیما ندنراهفیلخ هبسابع . یدشمیا نیمأت وا یتیهاظم
 هقشاب هسیا رابومآ . یدشمرو ندر قلیا ترد یعرکی درک رووا قلوا

 یتادراو كتالور هرکسع هرزوا قلوا یقح تعس الثم «راشعا تک رح هدزرط

 نکددیا هراس هلبا ریز ن هادسع « ناورح نب كللادع و ی كلرت

 باط یتساعولوا تعس هتسدنک ندناذ و ء شلدا دیدهن ندسنفرط مزاخ نا

 هدننامز مهتعم .یدشلا كرت هلئدم هنس یدب هرزواقلوا قلهرآ یناسارخ كردي



 یوم خرا ۳۱۸

 لر دنا هراسد ۱۰۰۰ یشاعم كنسضاق رصم هدننامز نولوط ی

 هم هدهنسابرقا كنهفلخ ادعام ندرلناذ نانولو هدنتمدخ تموکح
 ۲ ۶ هنلخ نوا ینیدنولوب هدنلآ كيهفلخ لالاتی . یدرونولوا صیصخت
 هراب و نوجحما قلا نبتاص ثالدهعیلو رلهفیلخ .یدردیا فرصت یک ییدتسیا
 : یلدهع ىلو نوجا یرالغواو لینک روش .یدرلردیا فرص لو لو
 رمت یر اتش كنب نل هیت مع ادذک ىدشملا نتاص همهرد نولم۱ نداسومن

 حا صبصخ هراپ ندنسهنزخ لام لا تد هدنوجا

 % درب یه ندندا رفا یسهلاع نامر یکیدلیا تافو یدهم یعوا

 نورا . یدشلدنا صرصخت شاسعم" مهرد ۰ یونس

 ۳ yî اهد تاق ر یراشاعمتاقلعتوابرف|هدننامز :دیشرلا

 یر رصع ی درد یذوف نوئوب كنتلود هسابع

 3 قترآ هفلخ نامز کیدشود هنلآ رلاعالا ریما هدنشادب
 ند رات و . یدشلوا زاماشیراق هنسهنيزخ لاملا تب
 س ا 2

  eسا ةرادا ندنفرط رلاصالاریما ت تاود اقا زاتخا 1 لاو 3

 .یدشع ولوا صدصح شاعم رجا هرهفللخ

  كتيمالسا . ىدشملا بیقمت یناص نیم هدیئاعم كرکسع دیلو نب میهاربا

 . هدنتیسن یراتمدخ و تبارق هربمغس ترضح راک مع هدنررود كالبا

 ۲ اسب هدنامز رلیساع .یدشاردترآ رادتمو هسزاهدننامز رم ترضح . .یدراربل ۲ شاعم

 .یدشا ر و راند قلآ هنر یه هن رزوا ضارتعان اب دن | طة .یدشمهلر و یسهصح مانغ

 3  «مصتعم ,یدشلوروکه لب هراب رلشبا نوبوب رک وص و هند رز رادا روما هدننامز

  ثادیامیزوتءرکسعنامز درک هک 4 ٌةوقرب هدنتیعم نيشفا نوجا كنا بولغم ىكیاب

 1  «یدشمردنوک هنتکلع ینمظعا مسق ندرهراب و نیشذا .یدشمروهرا مهردنویلبم۲ ۰ هرژوا

 33 مصتعم ندببس وب . یدرارروک شيا نوجا هراب یرارکسع كرون یهدنتیعم هلانیشفا
 روت هدنسهب ریگهنس ۲۵۲ .یدردنا صیصخن شاملو لو نوجا هدانتسا و: ویا

 . نامز. یدشلوا غلاب ههرد نونلیم ۲۰۰ یعومجم شاعم نانولوا صیصخت هرارکسع رتاس اهدو

 ۷ ۰۰۰۰ یرادقم كن رکسع هصاخ هدنامز ردتقم .یدشلرب دنرآ هد یشاعم كركسع هکدک

 ٩۲۰۰۰ یرکسع یراوس ۰ یدریلیر و راند قلآ هدیآ هنر سه هلرکسع و ء یدیآ

 هدلاح یفیدلوا قوچ هجردو رلشاعم .یدبا رانید ۲ هدیآ ین ۰ یخاسم
 | ان هدردق یکع . شو اعیاد یتسالریدترآ كدب رلشامم هراردنا لامع هت

 . یدراردنا دیده



 ۲۳۱۱ هیعامجاو هیسایس تایح هدرلمالسا

 و یهدنامز ناوی كنس هرادا هن اخ رض شیلا ۰ یدردا لاک یادراو كنها رض ۱

 راد نویلیم یرکی یونس هدسادنا زکلا .یدشلوا غلاب هراند كزو کیا یونس ینآدر

 ربمدالل وا رل هرابع قحالبصاب .یدشمهغا E هحرد وا یعنص قمصاب هراب.یدرونولوا برض

 نلیسک هدنخایغآ مهر دای وراس دندریقابایو شوموک « نوا هدع) هریلساب قرالواسرت هبلاق و

 .یدر ولو روا اب دام هلب چ کج هن رزوا ردق هیحنقمح ید زاب كىلاق «رونوق هنن رزوا كرل هح راپ 3

 هلعانغ یرلکدتیا .هدلآ هدراهداسحم هدننامز مخ ترضح رادالپا

 ۰ هسک یهنامز ینیدنولواسسأت ناوند هدننامز رمعترضح .یدرارینک

0 

 تا اعم

 فالح هروک هنسهمنر كنساحا هبنر سه رلشاعم و . یدشادیا ضصصخح شاعم ر

 رب وما .یدشادا غالبا هراسد كسب یونس هدننامز رم ترضح رابلاو «یدردبا

 یرلکدتسیایهراب نک هنیرللآ «رلردیاثحم ندنموزل كنءهراپ نوجا كما هبراح هلن
 6۰۰۰۰۰ یونس یشاعم دور ندیز:نسلاو قارع قدر

 نانولوبهدنتیعم رابلاو .یدرولوا غاب همهرد ۱۳۰۰۰۰۰۰ یتادراو كنيرسق داخ
 كيومام رادقمو . یدشعا زواحم یھ رد ۰ ۳ ی رلشاعم كرلىلاو كوح وک

 راشاعم . یدشلریدنرآ هدراشاعم و ارکوص ندخرات وا شا ماود ردق هننامز

 ناصلهروک هنهجوت هحرد كن هفللخ و هنلاوحا كتالو ینردن ولو كنلاو مر لا

 - وا نیست یلاو هشالو قرش لهس نب لضف هدننامز نومأم .یدشعالشاب هکلدبا

 Ns فس هح را تادنک ىدا مهرد ۲۷۰۰۰۰۰۰ یشاعم نامزینردن ول

 یسلاو رصم هد رم رصع یحدرد .یدشلرو یاونع (نتسایرلاوذ) هرزوا تاجا

 .یدیا مهرد ٩۰۰۰۰ ايو رانند۳۰۰۰ هدا یشاعم كنیارذام یعنب نسح

 .یدراربل | هدیانستقاز رایموب ادعامندشاعرابتاک ردقهحنطهتنامز نومأم

 ینحواهدسلدنا.یدیارانید كس هدننامز دضتعم هفلخ ند راسابعیشاعم هاراریزو

 .یدرولوا غلبه رانید۰ ۰۰۰ شاعمو دخ ف دلآ یونس آرزو هدننامز نهرلادع

 .یدیا راد كسزو یشاعم كنهربهنیم یریزو كنفتقم ندب راهفیلخ هبساع

 تیافک هنناجایتحا هليا مهردزوبهدیآ یشاع» كرابضاق هدننامز نیدشار یافلخ
 « شار درا هدشاعم و هدننامز رایوما . یدنرابع ندیادغ هدرادقم كح هدیا

 هدننامز رایسابع .(ه ۸۸) یدشلراقبح هراند كس یونس یشاعم كنسضاف رصم ۱

 نومأم . یدشاریدنبا ردق هرانید زوتوا رادقم وب كرلیدیا لیزنت راشاعم هسیا
 . یدشلدیا غالبا هرانید ۲۷۰ قرالبریدنرآ رارکت یشاعم كراضاق هدننامز



 یوم جرات ۳۹۹

 | راراشید هر هناتدح ندو یروطاریعا سنارپ < شمهتسا كما ليوحت

 اقم دیدهت یغجارردزای راهرابع وللو مش یربمفیپ ترضح هلیوب ندنوب
 ها کیا نوا « شمتیک هنجوک هدایز كي كکللادبع دیده وب . یدشمرو
 هعفد كليا هنیرزوا تقفاوم باوج ینیدلآ كردیا تجار هنیأر كرقاب دمتم

 ارط رب .یدیاآ ندنشوم وگو نوتلآ هراپ ون . یدشم ردصاب یسهراپ مالسا قرال

 ,یدشلزاب یآ و هنسینادایصاب كرانبد هلیایربمشی مما هدهنفرط رب ءدیحوت رابع
 .یدیآ مدن جا غآ لاقثم ید هدراسد هن مرد

 2 هقشاب كرهردنوک هفرطیه كنهبمالسا كلام ىرلهراپو كللادبع

  ککللادبع .یدشلا دیدههلبا یسازج مادعا یرلنالوا قجا
 ۳ و (یرانوتل 1 ماش «همقشمد یناند)هراهرابینبد ر دصاب

 3 و شب نوا هدقارع هدهجاخ یسلاو قارع هقشاب ندنو

 E .یدشملا صا ینسامر دصابرامهرد ةد فا

 رایوما .یدراشم ریدصاب هراب هنمات هفدلخراندیا كالملاوهدقارع

 هدحو هللاالالاال ) هنیزوب رب كراهراپ نالیریدصاب ندنفرط
 . ودویاوداا دمصلا هللادحا هللا ) هنیزو اد «(4كىرشال

 الماك یرلهراب ناربا قترا . یدریلیزای (دحا اوفک هل نکی

 ٠ نيدلاخ «هریبهن رمت ندرابلاو نانولو هدقارع . یدشلریدلاق قاب نکتسم

 . هلمان (هیفسو)و (هیدلاخ) «(هیرییه) رمت نب فسوب «ةلادبع
 43 3 ۰ یدرلشمریدتا برض دو هک

 ۱ ؟لیقرالوا دب ج 2 هفلخ 5 مش ۹ می تفالاخ

 ۱ یفوک هدتادب رابزاب اب a ا برخ :e ر وشم

 اھ هزوم .یدشلدبا لیوحم هخسن هدننامز دم ز نع یلغوا كني وبا نیدلاحالص

 ادتمق نانولوا لامعتسا ندنفرط رامالسا ارابتعا ندنحرات ٩۳ كن هدنو

 ۰ .رددوجوم یراهنوع فلتخ هرزوا قلوا رقابو شوموک «نوتلآ كراهداپ

 اعرض روهشملا . یدراراصاب هدراهاخرض ناسد (برضلاراد) یناکوکسم «رلبیع
 ارض نوچ راهراپ نلیدیا برض . یدبا هدنرارهش هبطرقو هرصب « ماش «هرهاق ءدادغب

 و . یدراریلا یثرب ردق مهرد رب نوجما مهرد زو هلیما یئرجا برض و یلدب نودوا



 ۳۰ هاو هناا قدرتان

 كالما .یدشملرا هب کیا هلماع ( هصاخ كالما ) ( هماع كالما) رلک اتفح و 1 1

 ,هبناطلس كالما .یدا یلام كرانالوا تورث بابرا ندیلاها هلاتلود لاحر «هماع "
 كنهناطلس كالدما .یدنرابع ندرلکلتفحو یوک یشدلوا الام كنهفیلخ تاذلاب
 صوصحم هساع دالوا هقشاب ندو . یدردبا زواحم یراسد ۰ یحارخ

 هدنرانک یرهن تارف « ( هئدحتسم كالما) نلیدیا هدلآ ندنکی «( هسابع كالما )

 یضاراایو «رینالپوطینب «ریلیدیا راغباپجارخ ندیضارا .یدراو هد(هیتارف كالما)

 ی.راجارخنوجما قاوتروف لادن اروم جارخ > یاها . ید زلبدزا و ۹8

 .یدرل رد (رانبا) هداکو ءراررب و هب هفملخ ۳

 لوا ندتمالسا . یددودعم ندنزارط كن هفیاخ تاک وکسم هد راب رع

 وب . یدیا یسهراپ كنیرارادمکح سنازیبو ناربا « راهداپ نالیناللوق " رم
 . یدبا هراپ شوموک مهرد « نوتلآ رانید .یدرارید ( رانید )و (مهرد) هراءراپ

 < راد .یدراع نام کد غاغا مهردر هد مرد «نوتلآ لافثم ر راتید

 ندمهرد ۱۵:۱۰ راند رب . یدنش رب ردق شورغ یللا هلساسح هراب ییدمش

 كرلبرع لوا ندتمالسا . یدیا هدنتمق شورغ ه : ٤ مهرد رب . یدنرابع

 هلممای(هسراف ايو هب رسک سنالد) «(همور ايو هلقه رناند) :راراسد یرلقدنالل وق

 .یدربلسناللوق یرامهرد كرابنارا «یراسد هلرالسنازب هدايز لا .یدعون کیا

 .یدزاح یتبق رب كویوب یرانوتلآ |سنازی
 الشاب هکعا برض هراب هدیرایدنک ارکوط ندنروهظ كتنمالسا رابرع

 ون . (ه ۱۵) یالعم دا ربط هراب هد(هبرط) دملولا ن دلاخ هله زا .یدرلشم

 -اب . یدیا هدنمح یرلهراب ستازب قسط هدزوا قلوا یواح یحانو یلص « هراب

 یواحت یمسا هده هیوامم اذک :یدشلزاپ نسا دانا سور هو ۲
 دارا روطارعا چوا هد و اه هزوم و وا ا ف ۾ یدشع واوا برض هراب ر

 تیاف هکردراو یسراپ نوتلآ رب كسانوتهلقارهو ناطنطست < سوسلقاره ینب

 (هلا لوسر دم هدحو هللاالاهلاال هللا مب) هدنسهرود كنءراپ .ردندناکوکسم ردات

 لا « رویغناط ًامسسد هدلاح یریکدتبا برض یتاکوکسم یک و رابرع . ردیلیژاپ

 «ناریدصاب یسهراپ مالسا لوا كليا .یدرولناللوق یسهراب سنازبو ناربا هدایز

 هه رع.یزارط هجور الوا كللادبع .(ه ۱۸:۱۵) یدشلوا ناوم نب كاللادبع



 یوم خیرات ۳۱

 رادلرابلاو«یسالدلازآ لراجارخ«یسهلوج وک هکدنک كتکلع و
 7 ىدا ياما یلاح كالتفح رر یصوصخ هدا راک | كنضارا

 ۱ ۱3۷ مد را فلت دام نال واتس ازا هلسل وح وکالت کل
 1 تالعا یرافرط سنوت لوا كلبا . یدیا یسالوا لصاح كنیراتشت
 و رافررط رپلا یاروام و سراف « ناسارخ ارکوص اهد .یدلا
 تادراو هحنلیدبا ففخت هدیرادقم جارخ هدانا وب .یدشلوا ادیب رالما

 هزج هدیرلالوا مالسا هنوک ندنوک كنللاها اذک .یدشلا صقانت نوتیسپ
 دشماللشاب هکمهم رب و هدتاکز هل انامز رو ص قلخ «شلوا باس هنسالاز 11 كتير

 ٥ا مک )۷۸ ) ار ؟وصاهد ہدهسیا شا لیصحت ًامظتنم یتاکذ ینوبا نیدلاحالص
 كتراجتو تعارز «یماود هلراشروش و لالتخا هدتکام هقشاب ندنو .یدشلدیا وغل

 تعارز « شمشاللام تابورشمو تالوک ام .یدشمریو تیس هتسامارغوا هلاها
 ن ههراب روا كمریو تیام 4دکمشک و كالاوحا .یدشعا نان نود ۱

 . ندتموکح قلخ < روشلیدیا لسصحم هلا ه زاب . یدروبلوا لبصاح

 ۱ ِ 3 با رایزو e راوک : ۰ یدرویوغوص

 | «راشما هرداصم یلاوما كرالاو راهفیاخ .یدعمامالوا نکعهنب قلوا منامهنعمطو

 اج 1 «راراقروق ورک راراراصح نامزوا .یدرارریدتادق هنمان یاقلمتو
 یداع ی رابحاص یوک هلماعم و . یدرردا تعانق هللا یبر ایو ینصن

 یدرک هتس.دهع كنناقلعت ارزو رایوک نولو تیام «رردتسا هتسهلرزتم یحتفح

 رزوا ققا هن راشبا كرلکاتفج وب تموکح . یدرارید (اا) هلاوحا و رلبرع
 1 .یدشلا شاپ راد رب همان (عابضلا ناودر)
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 ۱۳ هیعامجاو هیسایس تابح هدرلمالسا

 .یدنرابع ندراهلمع ییترجا نلیند (نیفامد) هلا (جارشالما) لاها نااشا هدرابوک -

 - رر,دلیچ راهسروک یزو راند « راردیا تادح راسا هدنما تلانس و ۴۳ 1
 ر ربقف لوغشم هلقمالوآ قلا رار هل .ذجح وح هدنرانک یرپم لب نولوط 5 دجا , یدر

 .وح یراهراب | رکوص ۰ ىدشملا تافو لندنحش وس یچقلاب ¢ شمر درو راند یمرکی هب یجقلاب

 ءرر دلوا ەدى مهسریل آ نب .یدریدلوا یاباب رلیش و » : قجوچ « شمهتسیا كمرو هنفج

 ر یلدارا هلا رابد زو شب هغجوج نولوط ی دجا هن رزوا تب و « شید ۰ مهتسیآ

 ۰ یدشمردر و هاخ

 ن امو دشر همه نور كنتل ود تک

 9 7 و رم هرطاطحا | و د
 كطاطح او .یدشهالشاب الا راد

 یعددایرابناربا یتلود هبساع :یدحدنم هدنلکشت تروص كتتلود هسابع یابسا

 روک افحو تب ایا فرص یواعمو هراسارا . یدشعا A هلا

 یم هس دص قم 3 e ندرلیوما رد و

 هكراساربا ء هحنلک هراکس ار رتسابع ۰ یدبا

 شاب «كلملاو «ثلریزو كردبا رب ده ی راتمدخ
 .یدرلشمر و هرلبنار | به ین راهمنر یک كلسناک

 هرلیناربا < شمایعوا هفعض رابرع ندبنس وب
 ندکدتبا فالتا یراکمر راب ع .یدشلوا ادبتوادع سح هدنب رابرع یشداق

 :یدراشمشود هنسادوس كمما هدلآ ی رلفرشو ناف ےک

 شاخص یدشلاغوح ید وه كروت هدهبمالاسا کلام هسا هدنبامر صم

eهلص وصخ ۰ یدشمالعاب تسج هرلکروت هدهفیشخ نوجا یی دل وا كروت  

 6 شمالعاب تموصح یشراق هرلنا نوحا یرلکدر دلوا ینما یردار راساربا

 ياده « رایلاو هدننامز مصتعم . یدشمر و رارف هک.ا ریهظ یرلکروت هند

 هلسروص ارتشا و هده رلهلوک و . یدراربردنوک هدیراقجوح كروت رار هللا

 هد( دادغب ) . یدشملوا غلاب هنسهدار كيب زکس نوا تیاهن قرالغوج هګدتک

 ا یربش (اصاس) مصتعم نوجا ییدلک هلاح رب _نههلبکح یلغت رلکروت

 « راشعا ه وه شو كمصتعم هاب راتعاحش و تربع رلکروت . یدشل وا روبحم

 .یدراشلوابسهنضارهكنتل ودهبساع ندنز و یرلعمطو صرح هنلخت و4 هراب طقف

 نداریثأت یارجا هنساازآ كلود تادراو هدنرانامز كوص كنتلود هسا



 یعوم خبرات ۳

 تمجام یركرقف هنسیدنک نوکرب . یددالامای هلرب ینکاموک « نمرو هسلم
 . هنساپاب هدیدهم یغوا كروصنم . یدشمامالوا قفوم هلآ ردا شا

 4 .یدشلدا مظنت تموکح راود هلمتربغ كراس ن ةيواعم ریزو «هدامز .یدرزکب

 3 هدنل ودتادراو نوحا یراقدنولو هدقارسا راهفیاخ ناک ارکوصنددش رلانوراه

 39 ی 0 ا یمن
 ۰ تادراو نامز ینیدلوا لصاو هنلاک ةبترم كنبقرت هیمالسا تموکح هدنرود رلیسابع

 3 لالاتب «هددادنب .یدشلوا غلاب ههرد نوبلیم ؛۰۰ تادراو عو .یدشعرا هداعلاقوف

 و قراصم تالیصحم هليا یشاعم ك رکسع .یدیا هیفاص تادراو

 ا تود تادراو : یدطد لخاد هدام چ
 ۱ هدننامزنومأم .یدشطا دیاز هدننامز نومآم 7

 مصتعم؛نویلیم ۳۹۲ تادراو عو (ه ۲۱۰) 3 1۷ ۰ ا

E 7یجنچوا «نویلبم ۳۸۸ ( ھه ۲٤١ ) هدنرود ۲  

Ssیدآ نویلبم ۹ هدنرلات روا یر رصع . E 

 .  فراصم ېکیشیدلواغلاب هرادقموب تادراو نهرا گرفمج وا
 کا یونس (۵ ۳۷۹ ) هدنامز دضتعم هد

  هیفاصتادراوهدلاح یکیدادباجارخاهدفراصمهدننامزنومْأم هیلعءانب . یدیا رانید نویلیم زوب
  ههانلادح هیموم تورت هدننامز رلیسابع .یدربلاق هراپر ردق مهرد نویلیم ۳۰۰ قرالوا

 ۳ زا دا ف د ٩۰۰,۰۰۰,۰۰۰ هدلالاتب هدنافو كديشرلا نوراه , یدشلوا لصاو

 یدشقار تور ردقراتبد eee) ۰۰ نهرلادبع یجنچ وا یم هفملخ سلدنا «یدشلاف

 ظهر :تلود لاجر «هفملخ ء یدردیا راصحا هرارهش به هیموم تور ہد راب رع

  ه«ناورق « طاطسف « ماش « هرصب دادند اريد نکن کا . یدرارروطوا هدرارمث

 . -رهث .یدشلدبا عج هرارهث و تور عبانم .یدنرابع ندنرارهش هطانرغ « هبطرق « هرهاق
 ۰ یدک ندهقبط یداعو هقط او 6 یننص رابک < رر زو « هفیلخ لاها نااشا هدر

 3 هدن راج «راترا هموم تور نامز یراکدر و رلثاسحا « یرلکدر دتا لواد ىنەراي را هفلخ

 2 تموکح لاحر ءردنا دا رادب روک قوز نوو . یدرولوا لصاح كاکسکو ب ر كوو

 . هد(دادغب) . یدعبا هنور گرلکوبو نایاشاپ هدرهشوا ینورت كرہش ره . یدرلیا لاصحتسا
 ویو مهرد نویلیم یدب نوجما تل یهوجم رب کمرب يحم . یدکسکو كب هیمومع تور
 | .رط ردتقم ینورت كنبجرهاوج رب رکید . یدشمهمهدبا یضار ولرد رب یبیجرهوجم « شم
 ۰ هد(دادنب) ۰ یدشمک یرانبد نویلبم یمرکی ایشا عوج « (ه۱۰۲) شلدبا هرداصم ندنف
 ` .,یدرولوا غلاب هرهرد نوبلیم قم کیا جارخ یغادلآ هنس سه كناذ رب هدنمان رمع ن دم

 ۱ زواج یمهرد نویلیم ٩۰ ینورت كر یه هکیدراو رلمدآ نیکنز هللوا هدنرهش (تاریس)
 3 كدہشرلا نوراه . یدیا هداعلا قوف هسیا یلورت كرلن دبا تمدخ هرلهفیلخ هدنارس . یدردیا

 یسشاب میکح كدیشر 2 یدعلوا غلاب ههرد نویلیم 3 يه 0 یلورت كنيلصولا مهاربا یسینغم

 . یدشقار تور مهرد نویلیم ٩۰ لیربح
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 .ندنبابرا تماقت-اوتفعرابلاو هسیا هدننامز رلیسابع . یدراراتآ هنیرابج ییهداپ
 .هجردالوص یقوقح كتفالخ ءرابلاو یرلکدتنابصن ندرلبناریا كرل سابع .یدیا

 هتروص نسح كجارخ هسیا یراتاهر ,داصتا دراهفلخ ید ۰

 هسا هدنساف و هدلاح یيدروس تنمو .RID «حاقس .یدردا ناه یفرصت

 -الاق . یساشآ فک

 ۳۱ هععایجاو هبسایس تابح هدرامالسا

 هدننافو « روصنم .یدشم

 ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ ہدلاملا تس

 . یدشا لس راپ مرد

 قحن آ یاخسومرک «روصنم
 یتح .یدردا فرص هناع

 یتلدزا هیدهم لغوا

 هلب وا اکس» : هدهماتصو

 جارخ هک مدقارب تور رب

 كسک ۱ هنسنوا یادراو

 دل رکسع هنن هسن ول وا حرط

 كتفالخ ناداخ « هنشاعم

 هب رکتشع وف « هنسهشاعا

 . ردا تیافک هننافراصم

 اق نفاص هتموکح روما
 -ودح .امردشب راق یراسد واق رب هدهبلیبشآ

 رذح ندکا ارجا دادتساو ندقلا ینلاوما كناياءر . ریدلوط هارکسسع ید
 كدا دسر یراتجارو لسا ی راتشعم تنلاعا.قاب وا

 .نووک هتنابلقت كنامز .الپوط كرها فرص هر شو یهداپ .تیا ذاحا یطناسو

 نوک و . تافوح ییرکسع« کیرامدا و ییزاتا راف یک ول نوا
 <یروبنط «زامالک | ًاعطق ندتهافسو قوذ روصنم .یدشعد«ءافارب هسیرای یشیا
 .یدررتسوک تموصخ هبهحنک | هدهجرد قجاریدنالهحراپ هدنرللافق كرانالاح

 -هتساا مهرد رب ندنسیدنک .یدررتسوک تسخ هدکمک هلس هسلا روصنم



 یوم حجرات ۳۰

 ا رادلوصع ا ۹ هال E ا یوقو تفالخ

 رب یه « لیشی فرط سه . یدبا روعم تباق یراوج اراخ هروک هنتیاور
 باش هرکذ هصاخاب 13 يساتطف رصم هدنایم و .یدفورعم تباغ یرلهماب كدنقرمس

  aaىدا ۲۰و و یو هر یغید ولوا .حتف ند.نفرط رلب رع .

 یادراو یددجامز ندشار  ssاب وما رادقم و . یدعلوا غلاب هرات د ۷۱و

 و هدننامز كللادبعن ماشه تا « شلازآ یر ی یناستعاو

 یدشلا لزيت .

 "یدردیا فا هروک هراتالو جارخ ناتولوا عضو هن رزوا یضارا هدرلیسابع

 رب كالو صحم نش وشدس نعل «هدنز رط همساقم هدرلرب ضعب :« هن رژوآ هح ام هدرارب

 دقارع - 7 جارخ هسزلدا عرز یضارا . یدزیلب دا تیابج هرزوا قتلوا

 ی ابع ندعبرم نالوا نوشرآ رب یاویو تزخر . .یدشلدا حرط هلساسح (برج)

 دنتبسن قم چوا نوا هدزو کریو هدلاح وش .یدرینیلآ مهرد جوا «زیفقر ندر رج سه
 صا ی یع ندنفرط رلساربا هدارو نامز یی تر ی( قاع ) رمع ترضح .یدا
 هطاطحا هلا قییضتو ربج هدننامز رلیسابع یس قارع . یدشلا ارجا تالبدعت ضعب

 . یدشلوا رهظم ه یقرت یییخ هحشرومعمو تور اتام رلسایع هدلاح یغیدل وا راجود

 E كجارخ هدقارع «روصنم . . یدبا ده تم تاد نر و تیمها هداز كا ه لاوح

 1 رخ عي لیوحت هناکش همساقم ینحارخ ه را و یادنب درهیمروک قفاوم یتسالوا هترزوا

 3 ۱ زن یعارخ دل راهحاب و كرلغاب هلا رلقااتزخ کلا یدشعا لیصح ندنلوصحم یفارا

 «یدبا هدنسهحرد ینصن لردع نونو جارخ هدقارع هګاسح وش . یدشملقار هنرزوآ

 ن ال٣ «یجارخ كقارع نامز وا < شعا هوالع رشع هدر اکو دیشرا نوراه ندرلیسأبع

 ,me OSS وص تدم ر . یدشع ول و ترابع ندنرشع هللا ینصن كا وصحم

 ۱۵ یرکب هدزوم جارخ هسیا هدننامز نومأم .یدشلدیا اقاتالصاح فمن زکلاب كره

 هاسج یمبصهرتم 4,۲۰۰ (نادف)رب .یدبا هنیرزوا (نادف) یجارخ كرصم .یدشلدبا
 و . یدشلنا دياز هداعلا قوف ینادراو و تعارز كرصم هدننامز رلیسابع . ىدا
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 ۱۳ کت: ياام لا كياسا ندنا رتا یارجا هتسلافوح كجارخ

 كنیررومآم تلود « یرلغا لح هلتماقتساو قدص یتاود, لاوما كنراروم

 ا امزرلیوما .یدبایرلتاعر هداصتقادلرهفلخ «یسهقیابروب كتموکح «یغلزآ

 هب هفیلخ ایو رلردما لامعتساءوس ی رللدبجارخ ی رقدلا ندلاها رثبلاو

 یردارب نانولوب لاو هدقارع هدننامز كاللادبع نب دیزب .  یدرارلیا عانتما

 رب رسا و ایرنک | ا عانتما زدکمردن وک جا رخ هنشدراق كللادعنةملسم

 تامولعم ز کلا بهفیلخ هدنقح یمسق ندیا تباصا هلام لا تب «راردیا هدلآ منغ
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 ج و :

 ۳ ۰ ٩ هعامحا و هایش تایح هدرلمالسا

 ینعینم تادراو مهم كا كهبمالسا كالا

 هدنسهرادا رایسابع . یدردبا لبکشت جارخ

 طرف .یدنفای هنعا صع لس نوبلم قحم چ وا یسهبحطس هجا سه ات ناولو

 كنيلاها هدایز كا کو ؛یدزمنا مدرای یتعسو كنبضارا زکلاب هنغلقوج كجارخ
 هدننامز رلیوما .یدردبا ارجارٹاتر, كوو هدیناربغآ كرلک رو «یلافتشا هلتعارز

 هدنرودرلسابع .یدشمامالو تفو هلاغتشا هلتعارز یاها ندنزو یلاظم كرلءلاو

 ندنقح سکیه ءشعا نیمأت ینهافر كنلاهایسهروس مکح كنوناقو تلادع هسیا

 هسابع هدص وصخ و . یدشمالشاپ هغلوا لوغشم هلن راحم و تعارز قرالوا ناما

 .اجماو شيتفت ىلاوحا كرايلاو ماظ ءروصنم .یدشلوا ىريثأت كوبوب كتيرلهفياخ
 ردغ و لظ كنلاحا .یدرربدتبا هرداصم ین رالام كردیا لزع ین رایدنک هدنن

 هدیآ ارجادلرالاوو یرامکحلراضاق یک ییدتاتقد هجردالوص هنسهمروک

 رایساع نکرازاشای یکریسا هدننامز زایوما «یلاوم نابلوا ندب ص ی 2

 .یبایم لوسا و کم رقم

 ندسسو یر هفماخ هیساع . ید رلشمالشاب هکعا راح هجردكوص یتفالخ هدیرود

 هل ر وص وشه یدهم یغوا روصنمیتح .یدراردبا تناص ی.راقحو تیاعر «یلاوم

 رلتسودندرلنا .قاب هفم ردننصرا کاک تا تیاعر هیلاوم» :یدشعا تحصت

 یوق تطاس !لغوا...راراشوق هیدادما لاحرد كهسرشود هبیدنقصر .نیدا

 ر . رزالو حالف هسرازعا تعاطا هتراهاشداب هدایاعر ا یرلیا رسنلضفو

 «.ردقسطت و ممعت كتلادع ءىش كحهدیا رومعم یکلج

 ندنوک یرادقم جارخ « رولوا رومعم تکاع هلتهج یرلکدتا تبار هتلادع راهفماخ

 .قیدشلوا غلابهمه رد ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ یجارخ كقارع زکلاب :هکهدهجردوا .یدراترآ هنوک

 هنوک « هدشونج كقارع . یدا یمسق نیکنز كا كنهیمالسا كلام یسهعطق قارع

 شمردشیکدیتسا رحم هلبتقو یر هلجد .یدراو (مشاطب) رلقاناب قوچرب هدنسهرا هرصب هللا
HEEیدشلاق هدنتلآ راوص یضارا و نوجما یغنیدلوا شماماشبلاچ هدهکمربتک هارج  . 

 هلجد هدنامز جاخ . یدشلوا غلاب همهرد هو و هدننامز هواعم یجارخ كرلقاباب

 هتموکح هلروص و « شیلشیلاچ هغملآ هنتلآ ماظتنا یرلقااب كرهل دیا اشنا رلدس هنفارطا

 اشنا رلاناق قوچرب هنیراوج رلقاناب هسیا هدننامز رلیساب» . یدشلدبا تیمأت تادراو عبنمرب
 ۰ یدشلرتتک هلاح ر عورنمو رومعم ت٫اغ یسضارا قارع < شلدا

 یرادقمكحارخهدناسارخ .یدشل لا قر هداملاقوفهدننامزرلیسابعهدیرلتهج ناسارخ اذک
 هن رلفرط زاخو ناسارخ هلا قایع رلیسابع ندیبسو .یدشلوا غلاب ههرد و و ۰



 یوم خیرات ۳۰۸

 هک ۵ ات تجار جن رد
 يا لدنعوجارخ هدوادراو نامرواوندعمم «سج

 روج کی نک ندرازاغوب ایو نلک هرانایل .یدراریلآ رشع ندننافس رابع
 ۱۳۲ ۱ 0 ا اغ .یدرانلآ هدنماقم رفع ادقن ابو ًاتعای یر هدنوا كنسه
 E نت یدشلوا غلاب هوکیرب مهم راشعا نانلآ و
 ۲ هض رط) ۱ ا ا موسرو .یدرارلآ موسر ندراک نح ند(قراطلا
 ندو راک (هضرعت) و (ف راط) هت سلا یتح .یدرونولوا هدأت ودیر

 2 ران < رع . یدفرحم

 یک تفو تفذ ء زوط . یدربنلآ
 ۳ لیدا هدلآ ندمکح تز

 ةف . یدیا حام نوجما سک رم

  نوشروقو ریمد « شوموک « نوتلآ
 ۱ ج وز نداآ 7 ک (ردهدنویاه هزوم) یسهراب كماشه

  ند رب هدزو كراهراپ نلیسک هدیادراو هنا رض .یدرینیلا هلالاتب یسخ كراندعم
 ٠ لاب هزاسد ۲۰۰۰۰۰ یونس تادراو و هدننامز ناورم ی هدسلدنا . یدنرابع

 1 - هدمالسالالیقمسروب .یدرا وهدیمسر (درم« سوز یعهقشابندب و .یدشلوا

 1 ۲ ندزحا ندک هت کلغ ر هقشاب دا یک یمسر كرد . یدیا دوج وم

 1 ا ذا روج هکمر و ۳ > و نةك هرصم ندماش الثم . یدرشلا

 1 قرف ندرامال-ا « مهرد رب هدمهرد یعرکی ندرلیوسوم هلراناتسرخ یر رگ

 3 ِّ .یدرلآ هدب رادّقم رمشع مات ندرلب رع ناملوا ندایاعءر « مه رد رب هدمهرد

  یفیدنولواطبض یضادارب .یدندنعون جارخ هدتادراو نلک ندنامطاقماذک

 ۱۳۳ ۱ ۲ ءورکنع مزونولوا م هرکسع ندنفرظ نادناموق نامز
 3 رامالسا . يدرونولوا دادرتسا یرایضارا كرلندبا كلزستفادص .یدردیا تقادص

 3 اطاق یک و .یدراردنا هلاحا «هرزوا كلر و هلال تس یرمشع «یرارب یک وب

 یحارخ یونس هارار یهعطاقم هدننامز ر ترضح : یدقوح كب یخارا

 رایسابع هللا شیوما .یدیا مهرد ۵۰۰۰۰۰۰ هدننامز ناځع ترضح ۰

 ید رازام آ هدجا رخ ندرلنایتح ءرلرر وهل رار وص هعطاقمهن رلابرق| یدنک ی یضارا



 ۳ هع اجا و هیسا س تایح هدرامالسا

 ندرلیسابع لوصا ی یدروولوا نیت هروک هنلوص كنبضارا هدقایع 3 جارخ ۳7 |

 و نوجما ینیدلازآ یناثیف تالوصحم هدننامز روصنم . یدشملا ماود ردق هننامز روصنم
 همساقم هنرزوا كلون . یدشلک ه هحرد رب كجهيمهر و یجارخ ناتولوا عضو هل وا رلیضارا

 -رط هنیلخ « جارخ . یدشلدا لوبق ییضو جارخ هروک هنرادقم كالوصحم یني یلوصا

 ندجارخ . یدزامالوا كيسکا ندنسخو هدایز ندنفص كالوصحم « رلیدبا ردق ندنف

 هداز ندننادراو ه زج ییادراو جارخ . یدرارد (جارشا عاف را) هنادراو نانلا 2 سقف

 .یدربلازآ ینادراو هب زج هق دلو السا راملسم ريغ .یدا تبا اهدندنادراو ه زج طقف .یدا

 (هدنسهزوم مادرتسمآ ) یبسس رز تعنص نارا

 ینادراومارخ كنسهعطق (قارعهداوس) هدنسهرا هلحد هل !تارف هدنامز رم ترضح

 ۸۹۳ ةأر یلیلاو كدايز ن هادرع تادراو و . یدیا مهرد ۱۲ ۰

 نیش وا غلاب هوره (ھ ۸6 ) هدننامز فسو ن جاج ۰۱۳۹۰

 ماش . یدشلو یراند ۱۲۰۰۰۰۰۰ هزج نانالپوط ندنفرط صاعلا ن ورم هدرصم

 . یدا هدنسهدار راند ۱,۷ ۲۰۰۰۰ هدننامز ناورم ن كاللادبع یجارخ كنسهعطق
 هلس روصمازتلا هرلبلا و :یدرولوا هل روص کا مازملا «یدریلب رز و هد امازلا جارخ ۱

 هیمالسا تعیرش «لوصایج ر .یدروولوا هلاحا هرلمزیلم هدهصوصخحم تروص دوخابو ریلی رب و

 هتنطلس كتفالخ طقف « شلدا عنم هدیرارود كلبا كتمالسا نوجما ینیدلوا لطاب هدنرظن ّ

 یغردن ولوا هلاحا ه هرلمزیلم « جارخ + . یدشلرو هلسروص مازا هرلیلاو جارخ ارکوص ندنلوح :

 رلن و . یدیا ندذوفو تور باحا رلمزلم . یدریلب دا مازبلا هلا هد ام ندسلوتم نامز 1

 هن رليدنک ی تسیقابتم ءراررو ینادب مازتلا ارکوص ندکدتیا عرز ییاروا « راردبا مازلا یر
 . یدرلشلآ ندرلیلامور یلوصا وب رلبرع . یدرارایوتیل



eیوم جرات  

 « نش رردلاق هدهب زح یلدا عض د السا ام ربع دف رب

 2 ندرلندیا دادب را هلا راتسر تپ . یدعماتا هب زح ندملتسم 1 حج

 ایج .یدروواو کب تیمالساز 9 یدزاملآ

 4 0 ا ..یدکعد یصجشو یارکبع لدب عو رب هزج یسورغوط اهد.

 e تیم اجار هدرارود كلبا . یدشلدا 4

 = توپ وا افس رج

 ارکوص اهد .یدراشمریو هلیتروص مازتلا هنتاقلعتو ابرقا یدنک یحارخ رایکمرب
 زا هدننامز هاب یضاد « شمع هنیلآ ارزو لوید جارخ

 . یدشلدنا لاطبا۰

 اقا هللاح یک یفیدلوا هدرلیناربا هلراداسنازبب یجارخ رلبرع

 1 دقت سکع «ریلیر دنرآ یجارخ هسرللاظوح یسلاها قرالوا رومعم یو رب

 2 ارکوص ندکدشیا بقعت یلوصا و تدمرب رامالسا . یدریلیتلازآ
 .یضادا ًارظن هنیناوق یعرص هدننب رامالسا . یدراشمتا ارجا تالیدعت"

 هحاص «(ههرشع یضارا) یخارا نانولوا احا ندنفرط رامالسا :یدمسشف

 جارخ ندنرلبحاص «یضارا نیک هنيا مالسا هلبا هبراح «یضارا نالوا مالسا"

 وابحاص هبهبجارخ "یضارا .(هبجارخ "یضارا) یضارا نایدیاهاصمهنیرز .

 ۱ . یدزلدیا اغلا یرلجارخ هن رلهسلوا هلیب مالسا»



 ۳۰۵ هععاهجاو هیسایس تابح هدرلمالسا

 .هشمالغآ لر أت لاکرمع ترضح هت د « !رولوروص ییاسح هداند ر وا زکه س نم رب و یدو

 .نوجا دكرمش یلو طقف . رو همدآ و یمکلموک كا وش . یلغوا » : هنس هلو 1

 لکد ندلالاتی ییهدهو رع ترضح .یدشعد «مرو رو نوجا نوک كکیدهل وسوا «لکد
 .نوجما ییدرو ندنلاومآ *ق ین رناسحا نونو نامع ترضح . یدشمر و ندنلام یدنک

 هد راذقم هزا هح وب وب یزاتکتم مالسا ارکوص اهد . یدشلا بلج ینتموصخ كرلمالسا

 ۰ یدشلر و یان (لاعا تابج) نم زر (ف) قر الب ر دلاق هدمات و نامز وا 3 شلاغوح

 . یدرنبلآ هدرانامز ناعمهنس یه ندرلملسم ريغ جارخ هلبا هبزج

 .ندملسم رغ نالوا مالا : یدیا کریو یصخش عون رب «هیزج

 نمک (هزج) درشل ندنرزواتالوصحمایو یضارا هدجارخ .یدزاعلا هب زج

 ۰ ES .یدا قد4 ۲ تۈك یسقاف

 68  ندرایناریا یلوصا هلبا هلک ویراب ص
 هن رای دنک ی تب ابج وح رط طقف «راشلا

 ربمغس ترضح . یدراشم ر دی وا

E 

 هزج «هعقومو لاح هل زج هدتامز
Aol ۳ىسەرا كهللادع دجا وا  

 : ۱ هروک هقاقتاناب ولوا دقع هل راکحهر و

 رفصهنسره نامز یغیدن ولوادقعهلاصم هلا یسلاها(نارح)هلح زا .یدریلیدبا نیعت

 هللروصو هی زح .یدشلر دشالرارفیشر وهسلا ماط ۱۰۰ «هدجرو۲ ۰۰ ۰هدننآ

 ترضحلاحو .یدرون ولوا نبهآ هرزوا قلوا ناوبحوكلساءهتسارک «هراپ «هسلا

 -ه زج هسلا رم ترشح فا ماود هلروص وش ردق هنراتامز وص هرکی ونا

 .ترد یا ںھ ندرانکنز هل زج ى ناصآ هروک هب هفلتخم لاوحا ی رادقم

 «رینلا مهردرب ندرانانولوب لاطاربقف «مهرد کیا ندرننالوا یللاح هروا «مهرد

 .ند رلساباب نيا طالتخا هللا قلخ «ندرانالوا لیلعو طقس هللا راقح وحو راسداق

 طارش هقشاب نوتسب نوجا یلصحم هب زجح هد رات لع ضعب طقف .یدزاملآ هب زح

 «راراتخاهدهئاصم ییدتادقع هلیایسلاها رصم صاعلانورع اثم .یددوجوم

 یر و راسد کیا كسکں ھ ربقف نکنز «هرزوا قلوا یتنسم رلقحوح و رانداق

 .ییرالالویقردق نوک چوا یرفاسم مالسا یه كجلک هت رایدنک و ینرلمریو

 .رب هنشاب سوفا « ضابع ندیا حتف ی(هریزج ) هدقارع . یدشلبا ذاخنا طرش

 .یدشلا حو ه زح راسد

 ۱۶۰ ه دلج ٩ یوم رات «قیفر دا



 یوم خیرات ۳۰4

 دز RO یتهام رب یعاّتجا «تاکز و هقدص راه

 -۱ نیوهت كنیرشب هلتروص وب و ریلیریو هراربقف « رینیلآ 0
 ۱ لو < کلم ر هدتفالخ زک ص نوجا تاکزو هفدص . یدریلیدیا تمدخ

 زو هبارقف « دالپوط یرلهقدص یسیلوتم هقدص هدرهش ره . یدراو رلهمش
 هما یاکذ تاعور صو هوس مک نوتلآ « یشاوم «تاکژ . یدردیآ

 سو رطاق « تآ شیلا ندنووقو ریغص « هود یناکز یثاوم . یدمسق

 ییا . یدقو 49 دص نوحا شوم وک اغ ندمهرد زو کیا یدزاملآ

 م یعرکی كنوتلآ . یدربنلآ هقدص مهرد شب هسبا نوجما شوموک مهرد

 هنعون هعالوص یاکز كرلهوم . یدیا لاقثم مراي « هقذص نانلا ندل

 ۶ا رار, نیمرتسوک موزا هتحز « نانالوص هلبیوص ره ابو رومتاب . یدریشیکد
 یدبا ینصن كرشع نوجا رارب نرتسوک موزا هفلنوغرو . یدبا رشع « تاکز

 ارقف نابلوا * یشرب چه یمسق رب كلوب . یدربلیربآ هاب زیکس یلاوما تاکز

 اجا هنلاح كربقف سه راهقدص .یدربلیر و هنک اسم هدیمسق ر

 مرد زوب کیا هقدص نلیریو هربقف رب . یدرونولوا نیست ندنفرط یسلوتم
 E بن رت تاکز هدنوجا هراپو و زو ییا . یدزمک

 9 تم وذ

 ندنسهقرا و نزسکغشا هراحم ۶ف . یدررید («ین) هلاوما رئاس داع هلالا تیب
 په راشعا « جارخ « ه زج ۰ یدن رابع ندلا ومآ نلک هندنک یدنک هلالا تب نزسقلوش

 ۳ د نسخ ترد «لوسر ترضح نسم رب ك(ءف) هدنامز ريم غ ترضح . . ىدا دودعم ند*ین

 ] سه « شع ولوا میلست هلالا تي ء هسا هدنامز رم ترضح . یدربلآ راصناو ن رجأهم

 | هد*ین یک ییدلر و هناکراع ء هقدص . یدشمالشاب هفل دبغاط شاعم هدنتتسن یسهشر

 "یا -یچهیمارا هنعف ادم كتیمالسا هفیلخ . یدریلب ر و هرلن دا داهح هدنروغوا تمم

 چ هجرد كوص هدصوصخ و رمت ترضح . ید سرو یش ر ندنلاوما ۶ی نوجا

 ترضح كردبا ثح ندننرورضو رقف كنغجوچ كنغلوچ یرب كبرع قح . یدیینار
 انوا هدیصق 1 لزوک نویی سر و هبطع رادقمرب هنسز دنک «شع تعحاص

 هرم ۰ شعا لاژنس هيدا« ؟ یجالوا ه مهسنمریو ییهیطع قب « یکپ »۰: هبرع سم



 ۷۳ »۰ هیعامجاو هیسانس تایح هدرلمالسا

 كرل ضاق هفظو و .یدرارد (باستحالاهطخ) هنسهغطو (هسح) هدسادا

 «یزارترب زدنا «هدنرلفارطا «رارئس ر هدسادبا رل ضاق .یدریلیر و هنسهدهع

 ندناف نالوتوق ندنفرط تلتح «ناباصق .یدرار شال وط هاا .نیالوا ۲
 قمالک ۲ یرلکدعا بودیا هلت كفاننصا « راستحم .یدرازاماناص تأ هنسهلضف

 - هتخاس هلتروص وب . یدرارونولوب هدهرجت كرهردنوک راقجوج صوص نوا
 .یدرارروک ازج هل دش رلددنا تاکترا قلراک

 . یدریلیریو یمان ( هطرش) کو .یدمیات ههلدع روما هطباض هدراءالسا "

 هطعباض . یدکلا ارجا یرلمکح نلیریو ندنفرط راضاق یسهفظو کت هطباض

 ارجایازاج نلک مزال ًاعرش هدنقح رانلبا لامعتسا تارکسمو نادا یر ۵
 یهاظو نیلوروک بسانمیرلا اغا "هةمرح هنیراعقوم كرا:ضاق ؛ هطباض .یدردبآ
 هدهدنراتلود هبمطاف هدرصمو هب وما هدسلدنا ءهساع هددادفب یک یرلقدلوا زناح

 . یدرارونولو فلکم هاسهنظو كا قنقدت یئارج
 هطراض كوب ون .یدشلرا هنن رامسق هطب اض لوح وکو كوو هطباض هدسلدنا ۱

 اض هلو و . یدراقاب هنیرلشیا كسان ماوع هد همر اض كوخ وک «كناسور و صاوخ

 یتیعم هداروب ء رروطوا هبهیلادنص رب هدنکوا یسوباق كرادمکح یس ر كتهطب

 یسد هطباض لاحهمم نوجا قلوا بجاح .یدردیا هفظو یافا رار هاسناکرا
 یاونع(لمللا حاص) ایو(هتندلاتجاح) هتنردمایو هنسر هطباض .یدمژال قلوا

 .یدشلری و یاونع ( کاح ) هسیا هداشرفآ « (یلاو) هدکولم فّلاوط .یدریلیریو

 ارجایرلازج ناک مزال هرلندیا مرج باکترا ءرولوا عنام هنعوق و كم ارج هطباض

 مدراپ هرلضاق نامز یراکدتسا دوجو تابنا هدنروضح یضاق رامرحم . یدردبا

 . یدراردیا

 ۳ تور « مظتنم تی هیلام روما هدنرلرود كلبا هر ام یک
 تور كرابع هدنرود رلبسانع هلیصوصخ . یدیا هدلاح رب لود «

 دراو «شعا بک تعسو هعدنک تکاع . یدشلوا لصاو هلاک هبنم یمهبلام

 ء ناکزو هفدص ي تادراو عبانم هدرامالسا ."یدتشلا دیار تلود تاد

 . یدنرابع ندننادراو هناحرضو « رلکر « راشعا « جارخ « هزج « ف

 . یدرلیرو هلالا تب رانمهلیدبا نبعآ یحاص ندقافحنننا اتباع - و زامالتسا



 یوم خیرات : ۷۳.

 و تموکح ذوفن هدرابمطاف . یدشلدبا افا ندنفرط یهوج یحاف رصم
 دامرب هدنسوباق كلاظلا ناوید . یدشللا لاقتنا ءرلنآ هدهفظو وب هجن
 و یتاکش ۰ یدررغاب هسد « !راو ی اکش كنك: : ه یلاها «رروط

 4 .یدرلردیا تیؤر یرلاوعد «رارلک

 دا اشنا قانوقرب نوجا كبروك یرلاوعد هحنع هنلآ كرادبوما رصم
 اوا یتا هلدعر هلو طقف .یدشلرب و یمان (لدعلاراد) هارو

 وا . یدشلدیا سسأت هد(ماش) ندنفرط ینزنیدلارونلداعكلم ندرلکروت
 رحرب كوو هب همکح «راررپو تیما هجردكوص هنقطت كتلادع هدننب قلخ

 2 <« رازامروطوا هدنرزوا تحت نامز یرلکدسا تیّور یلاظم .یدراررتسوک

 0 س «رر وطوا هه یسرک وب ناطاس .یدرارروطوا هسرزوا یسرک رب هدننای

 5 8 راسو راظفاح کو لالاتب هدنکوا «راتاضقلایضاق بوسنم ههذمترد
 . ندیا قلءت ا اک هنرومأم «ناطلس هقدنوقوا هناعلس راتباکش .یدرونولوت

 ۲ اطلس. یدررو رک کجەروەروك هاوج ینجالا ندرلنا «راروصیراتهج

  یراقدلوا فقا و کوب یلاها .یدرارواوا عنام هجردلوص هنسارجا ط هدننیب یلاها

 ها دامعا ا راناظاس اب و هنب رلهفلخ هدرا نجس یرلتاکش نوتو نوجا

 , . یدرلردبا ضرع

 ۱ با باستحا هدر ادعام ندراضاق نوجا تلادع یارجا هدنس یلاها
 1 . مهم كنب رظان باسنحا .یدرونولوا ربع (هنسح) هنسهفیط و هلرظانوب .یدراو

 ی ا نوت «قلوا منام هناکرح فلا هب هبعرش ماکحا : یسهفطو

 نوو نادم هتسلونوق كوب هلضف هرانک هلرللاح «كلالپست
 . «قلوامنام هنسلوکود كنادرکاشهدرابتکم .كمتا مکح هست داراوا تورو

 !"اللوف یتراطو كلوا كسک ۱ « قمامریدثیداق هلح هنابورشمو تالوک ام
 ٍ درلیریدروک هرلضاق هدنرایوما سلدنا هلرا.مطاف هفطو و . یدیا كما عنم

 ۱۳ اطعا هراملاو تیحالصو نامز ینیدلریا ندنررب تفالخ هلتطاسطقف

 . وا دع هفظور ید یک یسهظفاح كدابع قوقح ردقه«هجردرب ینلرظانباستحا
 1 .یدردنا نیمترارومأم هدهص وصحم تر وص Aare Aa باستحا .یدروت

 ىد .راقح هشدتف یرلهزاغمو ناکد ی رارو ۷9 تسعه «رروطوا هدءماح یدنک



 ۳۹ هیعامجاو هیسایس تایح هدرامراسا

 .ید راش نییمت نوکر  نوجنا كمهلکید .نراتیاکش كنيلاها «رهفیلخ ناک ارکوص
 ۔اصت ههلئسم رب لکشم « شعا اما هعفد تالبا یلوصا وب ناو رص ن فالملادع

 دنع نزع نکلا ندرایوما . یدسلا تمجایهتسضاق نامز 5

 .یدشلاق هدلاحرب كورتم هدلوصاو ارکوصاهد «شمهلکید ی راتناکش كقلخ رب زعلا

 كوص « یدهم « تاذ ندا قیطت هعفد كليا یلوصا و ندنرلهفیلخ هسابع

 كنملاحا رلهفلخ . یدبا هللاب یدتهم هدندیآ نه ی هلروص و قرالوا هعف د

 رارادایصحت « رلبلاو ناولو هدنازواجت هدنجراخ هفیظو « رارلکید تاذلاب یایاکش
 زیزعلا نب رمع هلجزا . یدراردبا بیرت یرلازج ناک مزال هدنقح رازومآمو
 ینکیدلیا بصغ ین وک كکللادع ن دلو « شما فداصت همولظم ر ندیلاها
 .هفباخ هساع . یدشلا نما یتسهداما هنحاص كيوک لاحرد زنا ردبا راضتتسا

 نوک رب یت> . یدرلکید یرلنوکرازاپ زکلاي ییراتباکش كقلخ نومأم ندنرا
 لا. شور ینکیدتا تیاکش ندسابع یلغوا كنیداق رب هدرهژب یتا

 هدلو و کر یاب از ییدلوا ىلقح كسداق كردبا قاطستسا هدیتسکیا

 . یدراردبا كرت هتراریزو یرلشیا یک و یراضعب ندرلهفلخ . یدشلا اطعا

 هرانا هدیسهفیظو قحا قاقحا هک هنلآ كارما تموکخ دو
 ىدا تار

 هللا رلیلاو « یدهم . یدرلردبا تباعر هدایز كم هتلادع یرلهفیلخ كلبا كرلیسابع

 نوراه .یدرلبا ارجا نکح كتلادع هروک هناا «رلکید تاذلاب یرلتباکش یهدنقح رلیضاف

 ندنرت ات هسلدالک ]یعوقو كظ ر هنسیدنک . یدشمرتک هننکح راس لثم یلادع ءدشزا

 ییکجهلبوس ه هدنقح «شقا سح یهیهاتلاوا یعاش نوک رب دیشرلا نوراه . یدرالغآ

 یرازوس وش هنراود تاهناخسبح هیهاتملاونا . یدشلا نیبمت رومآم رب هدنوجما قمالک ۲
 روضح زیه . ریاساص مظ ماد هسیک ندا قلانف ودا "ةققح ظ » : یدشمزا

 و كرعاش هدیشرلا نوراه . « ردقح بانج یلداع کاح كزمهلج هداروا . زکجهدیک هب یهلا
Aهنسردنکو وفعیرعاش «شمالغآ ر وکن وه روکن وهنامز ینیدنولوالق هنسیدنکقب  

 . ىدشملا ناسحا هده راند كس

 نیع ناه هدنولوط ین یک ییدادیا ارجا هلتروص و تلادع هدرلبسابع
 كم هلک, د ین راتساکش كقلخ نولوطندما .( > ۲۵۷) یدراردیا یر هل روص

 هنس را هقشاپ یهفظوو هسلا یرافلخ یا صصخ نوک کیا هدهتفه نونا

 ىمەفىظو قح قاقحا نامز یراکدتیا طرض یرصم رابمطاف ۳ یدرلشل | عیدو



۷ 

 یوم خیرات ۳۰۰

 طاق .یدراردبا ليسو لح یالکشم كتلخ « رارروطوا هدعماج رلبضاق

 و ۷۳ ی دودعم و ا 23 ایرو ت تما e هنس

 اگاد ۳ .هغاژوما یدو E رود .قروق نالیفاد

 .مهلیبالوا نیما هزکنجهیلآ ماقتا ندنب هکیدلاق هدمر . کد نیما هزکنجال
 3 بو [ هارف ی زسامآ مر رو لاحرد هسریلک مزال كمر و مکح هزیکیلع

 5 یا 5 مکیدری و هللادعو قح لاک . زامالوا یا چیه هک كبو

 0 ,  راو تاوذ قوح رب قيال هغلرم اق هدزکتعم مردیآ حییچرت ینلوغو

 هدنناوج ِ قد ال و ن . ریاک هن رتشیا هدایز اهد

 وم اهد اا مازتا یا واهب زز زوال و مرد ۷۰۰۰۰۰ یونس

 رز . یدشمرک هنمکح تداع هدلوصا وب

 2 ی لکشت ناود رب نوحما ك. هلکید یتاکش ندراضاق كقلخ رق

 ۱ و تام ریمغس ترضح هک دنزا زا ۷ (غاظلا ناود) هناود وب

 هاکش كقلخ رغ ترضح زنکلاب « شلاق كورتم هدلاح ییدلدیا سیسأت

 ۱ * كدرف ره ءیلع ترضح . یدشلا دقع یسلحم لاظم هرزوا كمهلکید

 ندی ترضح .یدردیا تربع هجرد كوص هغمرا تروق ندتمولظم یتلح «رلکید



 ۲۹۹ هیعاهحاو هیس اس تأیح هدرلمالسا

 .اغولوب مساو هجردوا هبمالسا كلام .یدیا یعرضحا هبهلنب هللادبع «یضاق كل

 كرارہش هو و هرخ الاب طقف . یدرونولوا نیبعت یضاق رب هتنالوره رانامز ید
 هفىلخ الماك رلىضاق و . یدشعالشاپ هکلدا نات یضاق چافر یتحو «ر هر یه

 ندیا قلضاق هد( دادغب ) هدننامز دسشرلا نوراه . یدرونواوا بصز ندنفرط

 ًائافکم هننالاکو لضف «فسووا

 .یدشلا یاونع ( :اضقلایاق )

 اجا نارغو بشور وا
 او وتو کیان الخ ا رک وسان دک

 موم ردو هامز وا . یدشم ریآ

 نانولوب زناح یتفاق نبع هلباقلخ
 RO 1 E ۳1 راضاق

 ندحرا و . یدرلشلوا روم

 « یراتاضقلا یضاق راهفیلخ [رابتعا
 ناعت و بصن یراضاق هدرانا

 ۰ ید رو دیا

 هدننب دارفا ینهفیظو كنيضاق

 لصفو لح یرلاوعد ندا رومظ
 لوط رلیضاف ارکوص اهد . یدک ا
  انتصو « تراظن هنحاودزا ك رل داق

 اا هناو لو « قق كرل هم

 رد هدیراهفظ و یک یسهک زا دهاش

 هوق رلیضاف ابرثک | . یدرلشا هدهع یسوژاو نارا ز :نرتسوک یر

 -ردیا هدهعرد هد یتفلناداموق هب کسع (ردهدغروبسرتپ)

 قومأم کا ن. يج هلخ زا . یدرا

 هدسادنا . یدشعولوا نیست هنفلناداموق ودرا نانولوا قوس یشراف هسنازب هدنامز

 هدرلیءطاف . یدشلا افا ییهنیظو نیع هددیعس نب رذنم یسیضاق كشلاث نجرلادبع هفیلخ

 یبهعسأاو تیحالص اشک ا قایضاق هیلعءاس .یدروولوا هجون هدیسهنر ترازورارب هلقل.ض اق

 ینساریغ كاود كج همکید ا ندشاعم یراقدل ۰ ل .ىیدترومأم ر عماج

 «شاازآ قدحالص كنرضاق « شعاع هرابتعا رظن هطق و هرخ "لا .یدرازغا نیل یضاف

 . ىدشملاق رصحنم هکعا تور یرلاوعد یهخش هدهبعرش مکا فرە



 یوم را ۳۲۹۹

 | حتف یلاوح وب . یدمهم هداعلاقوف رصم هدننابم هیمالسا كلام
 ۰>: هد( هردنکسا ) زکلای : یدروبل وا لا هن وسله اک یسوش هدهرص

 لوا لصاو هنسا وصف هرم كهافرو تور هدرودوب رصم .یدراو سوم

 یس4>اسم كرصم (8۱۰۸ ) هدننامز فالملادبعنب ماشه هروک هناور كنز, رقم
 ۳۰ كنضارا ییدلیا اقسا كنبر ( لی ) نامز یتیدنولوا ارجا

 ایدم ما هعروزم "یضارا هلعءاس . RD E لاب

Eین كلام هترومعم ناع  

 ۰ یسالقع كن هلق یه « هملدع روما لوا ندتهالسا
 ۳ ا
 ۳۳۲ يرانا بو و .یدونوا ۳ 0

 راذلاب یهفظو وب تاذ نالوا هغیلخ ي یددودعم ندنساسالاسا كتفالخ
 e راهفىلخ هح دیا وس هباللسا كلام .یدردبا

 ۱ ی ۳ قاضاق هد تا ا هاش هدهسدم) رار ها

 رمت ترضح . یدیا یسهفظو كنيرالاو رصم هسیا ینییعآ یضاق هرصم
 ا ۲ هو قان بک« شیتپا مت یضق نیک هرم
 ۳ : «ممتا قلیضاق اهدرب هدنیمالسا رود .مدتسا قلضاق هدتیلهاح نازو :كردا

 نب ناهع «صاءلانورعیسلاو صم نامز وا .یدشمهعا لوق یهفظو وب

 اع ۰ لتا ماود هل روصوش لو ءا و کوب اهد « شما # یضاق

 ةلخ هسا هدننامز رلبسابع . ىدشملديا بقعت زرط و ردق هتسسات كسلود

 رد یرایدنک یبصن یضاق نوجما قمریدبرا ینرراذوفن و توق یکهدرصم
 دایا نیعت هورغوط ندو غوط هرصم هلرود و كراهفلخ . یدرلشمتا



 ۳۹ هیعامجاو هیسأایس تابح هدرلمالسا

 ثالام یسهفاک كرانوب طقف ؛یدشعا لکشت راتموکح ی ۲ نوا وطن و فش :

 :ناوندنه اف رش همالسا كلام هدنزود رلسابع هدلاح وش .یددودعم ندهبمالسا ۱ 1

 ؛یمالطا طح رحم ابرغ ؛یراغاط هن هرو ناتسک روت ال «یراره باو دنس

 فرد قرف كلام و نوتو . یدطاحم باریک یازضو یدنه طح رک اوج
 < درک« كروت «مجح «برع یسلاها راتبالوو .یدشمتیا ماسقنا (لماع) هکلیلاو

 روسنولو یک ص ندهفاتحم رصانع ی ک یطقو طوع «مور «ییمرا « یئاغفا

۴ 

 یلاکوکسم برع یهدنسهزوم نیلرب

 یدیلاها قارعو برغم ءرصم «ماش هرخ الاب طقف .ىدرويشونوق راناسا فلتخو
 كب ندەجم رع هدیرایضمب « راشمتیا لوبق ییهجشرع قراتونوا یراناسل یدنک
 .یدراشل | ساشا رلتغل قوح

 .یدیا(دادقب) هسیا هدندود راسابع «(ماش) هدننامز رایوما تفالخ زکرم
 یرایا رس  هفلخ هددادغب هروک هنساور كنیرخطصا . یدیا عساو تباغ (دادغب)

 هفوک هللا دادفپ . یدردیا لاغشا هفاسمر هدنفلنوزوا خسرف ییا یراهحاب هلبا

 7 ووا لند هلا تارف :یدیا یلام هلرلهتصف و یوک یضارا ی

 .یدیا رااح یتمها رب كوو هد( هرصب ) هدنابم و . یدشلدیا رفح رالاناق قوح

 هشاور كسرخطصا « هدنراوج هرصا . دتا اشا ندنف رظتتواب رغ رش

 لالاق رھ . یدراو لاناق هدایز ندی یرکیزوب دعاسم هشت داره اق « 3 8

 < رشبا رلهاق ايدان دی و . یدلکد هلضف : ندنع قوا ر هفاسم که دنن

 .یدریلیرو یمسا كناذ ندیا رفح ہلاناقرھ



 یموم خیرات ۳۹۹

 ریو رابقل یک (هلودلادضع) «(هلودلافیس) «(هلودلارصات) هئاذ یراک>
 ی اد درآن تاهرتموک یکی دلا و توف یک و

 ) ىعسوت هطقن كليا كنهيمالسا كلام
 او هدنفارطا هنیدم . یدشللا لیکشت

 یو هدش رش دحسم تموکح روما .یدلکد دودعم ندهبمالسا كلام

 رک هتسمرادا الرامالسا اتم ییربمشی تاونغطقف .یدریلیدیا تیقر
 ۱ < « هاو EN هبهاللسا كلام هدننافو ۶ لریمغس ترضح رج

 E یدشاوا لماش هب هعطقرب عساو دودج هلبا رمحا رحم اب «ناربا اف رخ
 4 رصم < شلدبا حتف ی یرلهءطف قارعو ماش هسا هد رثنامز رمعو رکیوا

 یدشلوا دودعم ندهماللسا كلام ناتسربطو ناحرج « ناتسنمرا «نارا

 د ) تفالخ ره هدرود یيدسا تست تعسو هلروص وش هیهالاسا

 دیا نیست رابلاو هراتیالر ءرروطوا هد( هفوک ) ايو (هنیدم) ای هفیلخ .یدیا"
 قارع .یدبا یالو (قارع) هدهجرد یجنکیا «(ماش) یوبو كا كراتیالو

 هسیا یضارا کهدیرعلاةریزج . یدردیا لیکشت+( هفوک) ییزکرم كس
 ااا دودح هسلا هداهرفآ . یدنرابع ندننآ وپ اهنصو نامع « فّاط»

 تفرمم کر صمسا كلا

 I .یدردبا دادتما ردق هسدودح هوت هلا یسهعطق

 یتالخ رلیوما . یدشللق هدنسهرادا كنءواعم تدم یلیخ رب یلبلاو ماش
 درفموسادنا نامزوا .یدشموبوب اهدتاقرب همالسا كلام ارکوص ندک دتیا هدلآ
 ترلحما هسنارف قراشا یتراغاط هنهرب یراودرا مالسا «شلدیا حتف یدالب
 ردق هتیرالحاس نور یرادهاج مالا هدنسهنس یجح ۱۱6 كتر . یدراشمرک
 .هلاتسدنه هدافرش یک یرلقدلوا لئان هناحوتف وب ًابرغ رامالسا . یدراشمهلیرابا
 ؛هرصب «هفوک ماش :هیهالسا كلام هدنرود رایوما .یدراشما كلام میسوت ردق
 ود ایسابع نکیا ترابعندناسارخ و نک_ « رصم ؛ا رفآ « هنیدم عهکم «ناتسمرا

 و « هفوک : كلام ناتولو هدنسهرادا مالا «شع) عسو نوشسپ

 ید سلدناو دنس < رصم «ماش «هررزلا « لص وم « ناسارخ « سراف «زاوها «نع

 «هرزوا قلوا ىك سلدنا زکلای « هدنسهفاک كراتبالو وب .یدشلریآ هراتیالو
 1 اماس «رهاطی هداتناو اءهاو .یدرون وقوا هبطخ همان یسهفلخ هیسایع به



 ۳۹۰ هنعایحاو هساس تاج هدرلمالسا

 ا ترازو « ضد وفت ترازو : یدیا ولرد یا ترازو هدرلءالسا ا

 مید راع ندکعا رود هلب | یدامحاو آر یدنک یموکح روما ۰ ضيوف ترازو 2

 ..لزع یراروم ام ییدتنا نیست تا هف.لخ ۰ قاتا ديء لو : رار زو نان ولوا بص هدزرط و

 .یدرا ریس هديا هلخادمو تراظن هب اصوصخ هفاک ادعام ندقمامدب راق هن افعتسا ندتماما كرم ا

 .- رهم كا هفیلخ نامز یرلکدتسیا ارزو .یدرارو ولو زئاح یترازو عو وب رایکمر هدرایسابع

 .یبرلکدتسیا هراهفیلخ رارزو . یدرارولوا قفوم هکمیک هلیماع یرلسا «راراصاب ی
 . یدرریلمارد اب

 و «یدرابع ندنتبحالص ذیفتت یرلما نایرو ندنفرط هفیلخ زکااب ديف ترازو

 سا ساع الب وط ك ركسع هفیاخ . یدرارروک ینتمدخ هطساو هدننب ااعر هلب | هفیلخ رار زو

 .هرروکر زور زکلاب ی رلشبا شوش ترازو .یدرلبا ارحا ان رم یا ار هدر زو «ردبآ

 رزو رر یربآ یرآ صو صخ هنب رلشیا هبلامو هس رح الثم هدنوچا یرلشدا دیس ترازو

 .یدریلب هلب دبا بصن
 -هدهن راقحوح و هن راشدراق « هنس رلاب رقا یک یغیدلوا یرلامم ندنف رط تموذح ثارزو ۱

 . سه ندن رلقح وج او ندنرا ردارب 0:۰۰ هر زو هدنشاو همطاف .یدرو ولوا سن رلشاعم ۱

 .ندن و ۰ یدرلب رز و شاعم راند ORE NS لدنندب وسم ۰۲۰۰ ۰ هرب

 .یدرو ولوا شخ هدرلناسحاو راه ده هنن راب دنک ندنف رط هفیلخ هقشاب

 رفعح ناونع وب .یدربلیر و یقل :(ناطلس) نوجماتمرح هترارزو هیسایع

 ناطلسقرالوا رادمکح هدارامالسا .یدشل رب وهن رلبلاو ماشو دادفب هله زا و هب اش نب
 .هدتبادپ یونزغ دوم .یدیا یونزغ دوم ؛ناشاط هرزوا قلوا هعفدتالیا یتقل

 .ناطلس . یدشلدیا بلق «(ناطلس) هرخ الاب ناونع و نکیا زناح ینقل !هالارما
 .لوح هفلرادمکح طقف . یدلکد یرا نکرونولوا لامعتسا هدنماقم ریزو یاوذع

 یا نام دهعیلور هنسدنک "لوا ندننافو كاطلس سه «شلوا قرا زا ردا

 .قتدلوا رابناماس ندیا لامعتسا هعفد كليا ینقل ناطلس . یدغلدیا اأ تداع
 . یدشعبا لاةتنا ندرلنا هرلیوت نغ ناونع و نوحما

 تسشاح و ذوف نونو . یدرونولوا اطعا ندنفرط راهفیلخ یقل ناطلس

 Lk هرل هغ الخ یحالص كما اعءا یناونع ی دلا یدلوا لا دا راداطلس

 .. ردیاسح تیرو ابد هکمهما دادرتسا ندراهفلخ قوقح ون راناطلس . یدبا
 ؛(ناطلس) «هفیلخ .یدریلیدیا هبجوت هلا یالا رب قالرابكی یقل قلناطلس .یدرل

 .«ردیا ماست قاحتس «رربدک كيزهلس و جا «رر و تعلخ یدب هاذ یحهر و ین 0

 ههاشکلمنب رحع هددادغب للاب رهظتسم . یدروتوتوا هبطخ هنمان «ریداشوق جلیق -
 رو یاونع ناطلس رلهفیلخ .یدشعا اطعا هلیاهحوصحم مساص یتاونع ناطاس



 یوم جرات , ۹٤

 ۱۳ ا اا نالآ ینات يو لوا كلبا هدرلسابع . یدشم
 ۱۳ هیانارخ لسموبا هدرود وب . یدیا ینادمه ناماسن صفح

 لر ومشم كلا كنسارزو هسابع ,یدریاشد (دمم لا رزو ) هدههملس

 ۱۳۲ ا تالو ذوق هجاردوا هدتکلم رلکءرب :یدنا
  ثبشت هکمریع هنلآ رایناریا یتهوکح «همکح و دادبتسا كرديا هدافتسا
 .) مرارزو هدننامز رابسابع .یدراشلدا فالتا هدآرابتعا ندخرات
 *ماناقیتمها چه كکل ریزو هدنرارودیضارقنا كاتل ودهسابع .یدشلریو
 لسا هدتارزو نامز وا .یدراشمالشاب هكا ناصع درب درب

 ۱ ا یقلوا او یتهام هنادتسم اهد هر كلو « شما

 ۰ یادشمعء مرد هر ادم

 زامز یرلکدتا روهظ ندهبساع تلود هو لا و نادح لا

 دنا لا ءا مالاريما كلبا .یدرلردا خر یک دادمکح ی

 ۱۹ تدمر بقل و . یدشل رو ی (ینلعاس دادن هق ار

 ا ۱ اخه ۳  یدزاعقا هظفاع نمق هم
 ؛ هرلهفیاخ « راردبا بصآ یرایدنک ییارهالاریما نامز یرلکدتبا
 لآ هدننامز رایقوحاس . یدراربقارب ینقح كما نیست ی( اسورلا

 راشمالشاب أ نت تاذلاب یرلارصالاربما هلردبا دادرتسا ین راقح
 ر ویو یاکاح كتفالخ یسهعساو تحالصو ذوفن كرلامالاریما هليا
 تاود ۳ «رارروس رم هدنجما تهاثسو هافر راهفیلخ . یدشعایغوا

 تینا Rs هنلآ ء و



 ۳۹ هیعامجا و هیسأیس تابح هدرامالسا

 كنا بذج هدایزاهد یراللاو نامز وا .یدشلا ارجا رثأت هدهسرزوا یا
 - وا ناصت لاو هترافرط ناتسحسو ناسارخ «هرصب هلحزا ءشاو وشود یتسانس

 ورم «هب واعم .یدشلدیا هدام هنسالآ شاعم ردق ييدتسا كهساندایز نان ول

 ۔ابع تساس زرطو یخ نسل یلاو هدنلخاد طئارش ناع هرصم هدیصاعلان

 روک ماره یجنشب هدن وآ نالسرآ

 (هدنساسیلک نامهلق هداینولوق)

 اود هلشعا ادام الغش
Aقرش ناما  

 لضف ییدلبا نت هنکلنلاو

 نوملسم چوا یونس هلهسن
 . یدشهررو شاعم مهرد

 ۍل'ر مرر مم! «ار زو

 كاكتلود اکو ندەقاخ

 (رزو) یروبمأع وب وب

 اانا ترازو. . یدنا

 -رلمآربا هرامالسا هدیرود

 ۔ازو .یدشمسا لاقتنا ند

 « هل راستعا هفطو « تر

 هدودنرود یمغس ترضح

 لوسر الثم .یدا دوجوم

 یرکبوبا ترضح مرک |
 «راشتسمر ابداع اک :

 ترضح «نامز ییدلیا لاقتنا ندرلساربا ترازو هرخ الاب .یدفلادع زور

 . یدشلدیا بقلت هلیمان (یبریزو) كرهلونوشود یسهفیظو كرکبوبا
 ینتمدخ رواشم هرهفیلخ ارکوص ندکدلیا لیدبت هتطلس یتفالخ رایوما

 راتاذ قوح رب نداهد باسحا هرزوا كمتبا بلج هنها هفلخ یلخ «كمروکا

 هدنرود رلسابع .یدشهلربو ییاونع ریزو هنرلیدنک طقف ؛یدشلدیا مادختسا

 الشاب هکدیا هرادا ندنفرطرزو تکلم روما «شلدما لوق هاساع ترازوهسا



 یوم جرات ۲۳۹۲

 زاح یهعساو تحالسص . ىدا لکشت همدقم رب هنماسشا كتكلع

 28 راردا بلح 0 ین یلاها ز رجا ردا سح فعض را هدەفىلخ

 ۱ ,یدرارولوا قفوم هلالقتسا نالعا هلمطرش كمریو یرو ههفلخ دوخایو

 ۰ و یرلتلود نولوط ی هدرصم «سهاطی هدناسارخ «بلعا ی هداش رفا

 ۳ ا ۱ .یدراشعیا لکشت
 1 وا هفلخ ارکوص ندکدتبا حتف تاذلاب ییالور یرب نداما اضع

 ى کلیلاو التسا) هرلکلبلا و یکوب هکیدرولوا روج هفعاطیلاو شههتسیا رتسیا
 هد روما هليا هحو یرلوزرا یءرادا ندرلىلاو کر و . یدربلیرب و یعان

 ۱ ۳ : س e اللتتسا . EEE تیّور هنمان هفباخ

 غ ءو لآ هدنرافرط قارعو ناربآ «رهاطین هدناسارخ یرامهم

 م راکلبلاو وب . یدشلوا ببس هنیروهظ كراتاود یک هینولوطو

 ۱ اا ناعت هفىلخ ینا

 .یددقیا نیت رم ترضح یتاشاعمكلبا .یدراو یراشاعم صصخعكرادلاو
  صصخت !هرسابنررام .یدیا رسابنی رام ندباح «یلاو نالآ شامم كليا هلتروصوب
 : هواعم نان ولوا نیصآ لاو هماش .یدنا مهرد زو ىلا دی شاعم نایولوا

 :6 یشراق هرلبلاو و رم ترضح . یدیا مرد كس یونس یشاعم كنابفس

 9 5 آ رالک آ ی راقدنازاق هراب هلض» «ردیا قنقدت یراباسح «ینارواط یلتدش

 كرلبلاو ىلدبتزرط كساس هدننامز رایوما .یدرایوقبلآ هلالاتس ینفصن كرلەراپ



 ۳۱ هیعامجاو هیسایس تابح هدرلمالسا

 هلالا تس « ء(ماش) ی اترآ

 ناعنهرصم .یدرارردنوک

 ا ء«رل-لاو نایولرا

 تفالخ . یدیا یرللاو

 ارک وص ندکد دک هرلیسابع

 ماود مراد زازبیط نع

 كلام نامز وا .یدشلا

 «شمو و هدای زاهد هنمالسا

 اهد ندفاع و رصم < ماش

 دیا لکشت رلتالو قازوا

 داکار هاو رانا, یدل

 ,یدیایراف رط رملاءاروامو

 هرلاروب گلاب هدرود ول

 باطن ی هقاطم تح الا ص

 و .یدشع ولوا نعت رالاو

 كرللاو ناي دا تصا ها ر وص

 ندرانکمرب یرار ومشم كلا

 هی یزکید «رفعج ن, یح
 .یدیای ن, لضفندرایکم

 ند راب وسنم راهفیلخ
 یرلکدتیا نیسعآ یلاو یر

 زک صتاذو اینک | نامز
 یدنک < رروطوا دالا

 لکو یر هقشاپ هر هژبوآ منوط

 داكا: لاحن روم :یدرریآ. . .(هبنعمج,نسج ناطام)

 ینسآ كراملا و یحاص هعساو تحالص طقف « شلو عوقو هدننامز راسابع "



 ادا 3 رط رابلاو هحوتفم كلام هدرلمالسا ار مر

 مای وصخ ) زناح یهدودم تحالص هلا (ت اما یوم) اخ یهع-او "

 ندوغوط اي : یدرولوا ولرد کیا هدتراما یعومع . یدشعا ماقتا

 | تراما) تدامارب هدنسهرادا ثیلاو نانولوا باا ندنفرط هفیلخ
 ۱ رنا نانولوا لنکشت هلایهدصت زکلای كنەغىلخ دوخاي

EE۳  

 7 زد « قاض هدننامز اا ا 0۳۹ می هدنش

 رط راتاو نانولوا نیعآ هللروصو راتالو قازوا ندتفالخ نر نفع یک ماشو

 ۳ دایز : : راتاذ رومشمالا ندبا كالبلاو هدناحاد طلا رشو یا هرادا



 ۲۸۹ هیعامجاو هیسایس تابح هدرلمالسا

 .تاسش كرهلک هعوقو تالدبت.ضعب هدتموکح ٌهرادا ء.شعرآ تابسانم هاراتم ر

 .ندراساریا هلراملسنازس یاسسوم قوح ر رليوما . ىدشملا عسوت تدوکخ ] 1

 .ندخحمراتوب نکراردیا ورا تابحرب هداس راهفیلخ هدتادب .یدزاشالشاپ اقا |
 هل زا . یدراشءاللوق راظفاو یرارومأم"تسم « رارواپ « راهمدخ ًارابتعا

 یسهرناد جارخ «یسهرناد دیر, « یسهراد رهم « راظفاح همان (سرح) رایوما
 ۔وکح راوج ارکوص ندکدک هزاساع .تفالخ . یدراشل اس

 حمج ر هلاغتشا هلتموکح ر وما یتحارتساو تواخر را هفلاخ .یدشع رآ تاسانمهأراتم

 و رابصنم رات اهد و ترازو .یدرلشهالشاب هنمعآ راحع دراي هنی راد كردیا

 .دواذغ .الثم ی: یدلکد و هدنموکح سه راصنم و طقف .یدشلدا ا لدسس

 .یدزامالوا ینع كنسر ر راصنم یهدننراما هبطرق هلبا راصنم یهدفالخ

 هتموکح زوما رانامز ینیدنوآوا مرادا هدنروص ر طب هما 8
 ندنساحا هند تبالص و ندسومات بابرا رلبلاو . یدردا تراظز هفلخ تاذلاب

  .كنهفیلخ . یدزالوا لصاح موزا هشدتفت یراتکرحو لاعفا نوجما یراقدنولوب
 . یدزلوروک جاتحا هفعاللوق رابناک یصوصخ نوجما ینیدالوا قوج ی الما

 .ندنلوح هغلهاشداب كتفالخ طقف .یدرارهم یدنک «رازای یدنک ی وتنکم «هفلخ

 « ها رض « یلنما ناود رلکاتفح « یلنما رهمو هیناطاس صاوا ارک وص
 سسأت راناوید صوصخم هتیور كتلود روما یک زیزعلا ناو « یاود زارط
 .كننک هفبلخ قمزای ینارباخ دلرابلاو كنا طیضو دق یتاشامم .یدشع ولوا
 ی راظن كاك هفلخ او ندکدتا تم یون تکلع . یدبا یسهفطو

 .هسراشلا هزحو جارخ نامز وا «شموو اهد تاق ۳۸ نآود نانولو لآ

 ققاب هنباسسح كراشاعم نلیریو هبەرتاسو هرکسع « (فاوید جارخ) نوجما قاب
 هبیرح « (یسهراد نداعم) « (یسهراد تاعطاقم) « (یناود هقفو مامز) هرزوا

 . یدشلدبا سسأت راهرئاد یک ( دنا ناوید ) هدرزوا قلوا هدنماقم یراظن

 .. يددودعم ندنسهبعیش ر كيتراظن هر هدوداظ هر ۱ ۷
 ناود ) ايو (لئاسرلا ناود) هرزوا قعولو هدنار ام هلرلسلاو ادعام ندران و

 .هننضو كنملسم لاوما اذک . یدداو (یسهرناد تاراغ) هدرپپ هلیمان (اشنالا
 كلا كرل هبعش و . یدشلریآ هراهعش قاط رب هد( لالا تم ) نالوا صوصخ

 ۷۱۳۹ ه دلج «یوم جرات «قیفر دجا



 یوم خیرات ۳۸۸

 هم رع كرلزارط دعب اف لرهسروک قفاوم ینماود فالح و « شمردتا هجرت

 وا راهحنوب درهلدا كرت زارط هحور ًارابتعا ندخح راتوا .یدشلا صا ىنساملزاي

 كني روطاربعا سنازبب یتکرحو كکللادع .یدشمالشابهغلزای (وهالاهلاال) هنیرز

 وا لاتا ندنفرط رامور رللیدنم هدرصم یتح . یدشمقص یاح هدایزكب

 . جور یرکف « شتا فیکت ینسالناللوق زارط هحور نوجما یفیدنوا
 ۰ در هنادراب یرابده كللادبع . یدشمردنوک راهیده ةکللادبع نوجا كمريدتبا
 . .یدشما دلو فالتخار نالوارحنم ردقهرح هدننب رادمکح ییا تیابم «شلا

 زارط قت را .یدشمالشاب هغل الا وق هدهدرهسلا زار ر ءارکوص ندحراتوب

 ۱ هتموکح یر ندرل لاو وف . هل رض داوم ام یک كتلود

 ندزارط هدیمسا یک ینیداع ون وا هطخ همان هفلخ «نامر یيدسا ناصع یشراق

 . یدرراقح

 هراهسلانالسای هدرلارو .یدرا و (یرلهناخحالامعا زا رط) ءدن رلیا مس كلر هفیلخ

 . یدرلرید ( زارطلا بحاص ) هترارظان هناختالامعا .یدریلسای یزارط كنهفلخ

 . یدراردیا نیبعت یرلهسمک یلداععا لاو قداصالا هغلرظان هناخالامعا راهفیلخ
 :یدراشمریو تیما هدایزكب هرلهناخنالاعاوب یرلیمطاف رصم هلبایرلیوما سلدنا

 قالبی هتسره هداروب کیدشاذا سیسأت (موسکلاراد) هدر, هدننامز راځطاف
 هداروب هبا صا یرلهفلخ هبمطاف .یدرولوا غلاب هرانید ٩۰۰۰۰۰ ىتمىق كنهسلا

 رب هلا هوسک رب یلهمریص رلهسیلاوت . یدراردیا ناسحا یراهسلا نانولوا لاما

 یراهفیلخ هیمطاف .یدراقبج هرانیدشب هوسک ییاو زکلای .یدنرابع ندقبراص
 عیزو هسلا تاق رشکیا هنس رامدآ یارس یدنک هلا ا لاحر هنس سه

  هدراهناالامعا هدرهرصیندنوط زو هذارقنا یتنطلس برع تیام . یدراردبا

 اأ هللا نتاص هسلا ندجراخ لباقم اکو ۰ شلوا طقاس"ندرظن
 .  .یدراشمریدتا شق هدهنیرز واراقارب بیک یرلکد ر دنا كح ةرلءزابی رامسا را هفماخ

 هرخ الاب نکیا هدنزرط تیر وهج مدتی هةرادا لوصا هدرامالسا ۱

 3 «یاو «هفلخ : :یسهلصا ناکرا كتموکح . .یدشغنا لوح ۰ هتتطلسا تموم + 2

 ٠ ندضاقو رادهنیزخ « راکتمدخ یصوصخ نانولوا هتملست بجاح باک كلن هفیلخ
 . داوج « شموبوب تکلم ارکوص ندکدنتیا ,لوحت هفلهاشدال؛ثفالخ, : یدترابع



 YAY هيعامجاو هیسایس تایح هدرلمالسا

rتافلخم و رد افلخم كربمغس ترضح نالوا ظوفحو د وقف مویلا ندرلتمالعو طقف .یدرابع ندداوم نيع هدنراهنیلخ هیسابعو هوما «تفالخ تامالع  ( يارس وی وط o) 

 -رش ٌةقرخ : هدرلنا هکردظونح
 نی كربمغس ترضح هظ

 «قار اب ۰ نیلعت ۰ جاص چاق 3

 مر كل ا مهاربا ت

 تیاور یکیدجما وص ندنسووق
 كن هفينح وأ «باق کیا نانلوا

 .ىلوق كلاب اديس یتا ۰

 ندی رلتمالع تفالخح " 0

 هطخ «رهم ق نالوا |
 و هدزارط ادعام ندهرابو

 . یدبا یتسهها دو

 رم و نارباهدایزلا یزارط

 ۔اللوق یرارادمکح سنا
 لوا كلبا یو . یدرلربن

 « ندیا لیوحت هيه رع
 هم. كلملادبع ندرلیوما

 دد و . یدشلوا ناو

 لصاح ساع هل رابلسنازب

 الشاب. ارکوص ندقدلوا

 هسلا یلزارط یتح « شم

 ات وا هدقعاللوف هدرو

 تدا ارکوص ندخر
 مق رز بتا ھوا یزارط رامالسا یا
 ,یدراشع الل وق هلمنع ردقهحنلک هننامز كل ادمعارک وص ندک دتا سابتقا ند راملس اب

 -الشاب ندرالیدنم نالسای هدرصم لوا كليا هلیوح هه رع یو هسبا كللادبع
 هعور هنسرزوا رهيو و لیدنم نالہناللوق ندنفرط رانانسرخ هدرصم .یدشم

 هبه عیب ندرلزارط وب نوکر ۴ كللادبع . یدریل یاب زارط یواح یراهرابع



Aیوم خیرات  

 را عاش ینهقرخوب ربمغیپ ترضح .یدمولعم هجسک یهو «رب یربمغیپ ٌهقرخ
 ا اامالسا «شمتیاوجم یربمغیپ ترضح «بعک .یدشمتباهیده هریهزن بک
 کمر, ینیدلا نوجما یسمتیا اجتلا هربمفیپترضح ندنردار بمک هجندیا حتف
 | هدیصق رب نامزوا .یدشلوا ماست هربمغ ترضح «شلک هی(هنیدم) هنیرزوا
 رلکدتسیا قلآ ماقتنا ندمک یراضعب ندهباح . یدشا حدم یعرک ۱ لوسر

 قاوا ینافاکم ثكنسهارعاش یاهد هسصک یعاشیتح «شمساعنم ربمغس ترضح هدلاح

 ٌءدیصق)هنسهدصق كەك نامزواهتشیا .یدشمرو و ناسحا ی هقرخ یک هدنم هقرآ هرزوا

  هیواعم «شلاق ظوفح هدندزن یسابرفا كسک یربمغم 4 هفرخ .یدشلرو یعان (هدرب

 ِ . نيناص (شو ر ع۰ ه) همهرد كسب یعرکی ندنسهئرو كبعكنامز یا دل واهفملخ

 ی A رصم ی ەق رخ رلیسابع .یدشم ا لاقتنا هرابسابع ت واہ لوسرهق رخ .یدشملا

 ۳ ۲ یر ميلست ری ارب هلتفالخ همسلس ناطلس زواب هرخ الاب «راشتکر ارب نامز

 ۳ ی رهم كمرک | لوسر .یدریلصاب هراهمان ندنفرط ربمغس ترضح «رهم

 ۱ هتیدنک هفلخ سه e ندک دروشود هنسویوق ( سيرا ) ناغع ترضح

 i «ردبآ ربهع یرلهمان یجهردنوک «هواعم .یدشمالشاب هفمریدزاف رهمر ص وصخ

 كرمان یدصقم ندو كنه واعم . یدرلرهم هللا یعوملاب هدندنتسوا | گه

 e كيبزو ندهساندایز یسلاو هفوک میکهتن .یدقلوا عنام هنسلدیا فیرخت

 3 ۳ ۲ نر « شمددنوک همانرب هری نرم ایاطخ ه«یلاو نوجما سالا

 1 هادم تققح هرخ "الاب : یدساا هلتر وص وا یهراپ قرهبای كرمز و کیا یسزو

 ۱۳۳۲ ا هدندجراخ ارکوص ندقدنالق هارهنان هيوام هجتقح

3 ۱ 

 1 قوف هسرهم كيافاخ طقف . یدراو یر هم هدكنارزو ادعام ندافاخ .یدشعا

 ۳۲ ۲ ظمتتاذ نالوا كجهدمالامعتسای رهم كنهفلخ .یدربلیدباتمرح داملا
 راتح صا ضعب « رار دتا كح ی رامسا زکلا هسرلرهم راهفلخ . یدراقلاق

 ترضح «(هللرداقلا معز) هن رهم دا رکی وب | ترضح .یدرارریدتبا كح زی تکنو

 نمدنتلوا نربصتل) هنیرهم كنامع ترضح «(رمعاب ًاظعاد تولابینکو هنککر مع
 | هیسابعو هیوما ارکوص اهد .یدشلزای یرلهرابع (ةلكلملا) هنیرهم كنياعترضح
 ۱ سر هسرزوا كسرهم ناومام الثم . یدراشلوا عبا هرنا ناع هدیرلهفىلخ

 ۱ . یدشم ر دزاب (اصاخ هل اب نمّوی
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 ۲ ۸ ۵ هععامجاو هیس أنس تایح هدرامالسا

 لها ءدندنراشدراق . یدرازغا صبصخت هنرالغوا زکلاب یلدهعلو راهفلخ

 .یدراردبابصن دهعیلو هلبطرش كمك هتفالخ ارک وص ندنرللغوا یراکدروک

 تعيب هماشه یردارب هلبسح یمالوا كوج وک كنلغوا كللادبعنیدیز, ندرلیومآ

 داحما طرمش ینسعا دهعیلو ید زن دىلو یلغوا ارک وص ندتسیدنک طقف «شعا

 نیست ارک وص نددهعلو قحالوا فلخ هنس رایدنک ًاضعب را هفءلخ اذک .یدشلا

 0 نتهو وه مادرتسمآ ) یهو تعدص نارا

 نوراه هله زا . یدرلردبا كرت هنا او وزرا كنسرافلخ «یدهع یو یرلکدتا

 یو هرلنا « شما ناست دهع لو سوک ننام هلا نیما ندن رللغوا «دشرلا

 كنومأم یناوبق مدعایو لوق كنو هدهسيا شا باختا یمساق هدقرالوا دهع
 كم هفملخ «ریلی زاپ هدنزرط هماندهع رلتعس نلیدیا هدهعلو .یدشل | دار هنسوزرا

 ,یدرونولواماسآ هنسصو هسزالوچ وکد اش ,هنسیدنک ارک وص ندکدنلر هم هلی ره»

 یک همظعم ةسک ايو دحسم هسزخ دوخاپ و هدنرادز درادهع یو اب « راهماندهع

 0 .یدیلب یا ایی
 هدننامز: راساع و رایوما زارط ٤ را رهم ندای رات تاع ا ۲
 زکلای . یدشلدبا لامهتسا هدرلاکش فلت هروک هناداع لوح ءهرصع تایقرت



۹ 

 یوم خرا ۸٤

 1 و EY رس یو یر 9 4

 ora لوسر یا » ا REE مس ترصح

 وا كتمرح و قح ه)هسربلک ه ص رايد 2 لوّئسم ی قح

 »ِه رسا تعس ۵ زس هرزوا تعاطا هباضرلا

 9 بصنم هدهحرد ینکیا ارک وص «تلود راک | الوا هب هفملخ

 یسهفطو ا نک و تعس ۳۹3

 هفلخ اخ ارکوس نی تعرب ۳ نع در در «رریغاح ی یکم

 ع و ر «هرح هدنلآ ماد as كيش ا

 1 . یدرلردنا افا ینمسای خلوت یا A رط ییا كلو

 e «یکی ییدلدیا تعس ه هفلخ ق وسط اکو ندقدلواورا تفالخ

 2 ندزما نابع دهع لو هری افق طقو ا تعس



 YA هیعامجاو هیسایس تایح هدرلمالسا ۱

 ترضحیتح .یدراشمهتسیا كّناربصح هنیدافحا لعترضح یتفالخ یرا رادنرط (
 هنسدنک ی رامهما بودا تع هنسح ترضح نکر اتاي هدنکشود مولوآ ىلع ۱

 .یدشع ولو هدنناوج « «.مررد ! زکمایهده نکسای#» : : هد ىلع ترضح «راشمروص 1

 یاخا هضفلخ ۱

 هنالدبت هدننامز رلیوما
 4 یدشمایغوا

 كتنطلس هدراتلود رکید ۱

 رک قرا بم تو

aهلسا یدنکه دكتفالخ  

 ۔وشود ینسعا اا

 و هواعم .یدشع
 كب ندریغم هدصوطخ

 «شمروک قیوشت قوج
 اه هدننافو هلص وصخ

 هدننب رایوما هلبارایمش
 . هدا روهظ فلا

 الو راتعا رظن چ

 تعس هدز, یلغوا قر

 و هیواعم . یدشعا
 الوا ینتشاع كر

 طقف <« شمروك مخو

 اف0۹ «هدقروین) همظعم بنك هناراکلالتخا كسلاها

 ارکوص ندهواعم . یدشلوا مش رسم هجنوروک یننیداع ولوب هدششت رب یه

 ترضح «زیزعلا دعن رم زکلای ورال ا5ا و به راهفلخ نوتو

 . یدعمامالوا قفوم هش رب طقف « شهتسیا قلوا كلاس هلو ینیدنوط كرم " ۱
Elندنلسن ىلع ترضح یتح « شتا تکرح هلتروص وب هدنومأم ندرایسابع  

 و كنومأم .یدشمامالوا قفوم هدهسیا شمهتسیا قاي دهع یو قداص رفعج
9 



 یعومت خیرات ۳۸۲

 ېک یرلکدتبا تریغ هنسیقرت
 8 « هرادا تالنکسشت

 ةَ تموکح ءرادا «تلود
 هعفا تاسسوم هد ندن رظن

 و . ید اراشهیتک هدوحو

 ۲ .۰ «یدیلرا یر یر هلیبق رب

 . یرلتیحالص و دوش یاسج و یناحور راهفیلخ
 بک رح یک قلطم رادمکح .یدرارونولو راح

 | لرمتسپ « هفیلخ ۰ یدرلرونولوب دیقم هلرنوناق مناط رب یعرش طقف < راردا
 ا كنهفیاخ . یدردیا راجا قیبطت یبهیعرش ماکحا یتاخ هلبتفص قلدا یلکو
 | العا یهاط یو هبوب لا « رلیونرغ « رابقوحاس یتح .یدمزال یبالوا ندشیرق
 لای «راشمالآ یتاونء هفیلخهنب هدلاح یرلکدتبا مکح هرلهفخ كردیا لالقتسا
 : ندرامطاف هد ین وبا نیدلاحالص اذک .یدراشل | افتک | هلا یقل (ناداس)

 ج رب تفالخ هیلعءانب .یدشع قوا هنمان یسهفیلخ یسابع یهطخنامز ینیدلآ
 اب هرزوا قلوا یربغ كشبرف زكا «شلاق رصحنم هرابشیرق یرب ندرلرصع
 ادشلواقفوم هک زارحا هدیفالخ «نامز کیدتیا طبض یرصم «میلسناعلس

 داش كنلعترضح .یدرولوا هلا باخا «هفلخ ردق *هحنلک هرلیوما

 ىر تیم وص و دو «رل فبل
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 هبعامجاو هیسایس تایح هدرامالسا
)۱ ٩۲-۶۰7۱ ( 

 زی هلیسهناراکتعنص تایقرت «ینونفو مولع «یتیئدم هداطسو نورق ,

 با یترجاهم كنماوقا لامش رابع . یدرابرع « موق ناک ندا ۳ ۲
 یدبا كنسهفتسلف نانو «راشجا رشت تفرعم روت هدایوروا نالوا راحود هلزازت

 هطساوکمنا دضتسم ندنفنور كتندمرب سا یابوروا هكردیا رظن لاصیا هنعبانم

 كا صح هتنراسض فرص یمولع نخ رکنا دل« ۱۶ 8
 رللوص یکی یکی یت> «هعیسوتاهدتاقرب یامولعموب نوجمایتیقدن كتعيبط كرەيھەتسيا
 .یدرلشلوا قفوم هنداحا

 رولوا راده صاف هلرلهراحم یلخاد یرابرح الدتسا هدنرلهنس كليا كتر

 كرلبوما یتح .یدشلدا زارحا راترفظم قالراب ءارحا رارفس قازوا «زالوا

 م a یرلیدریف اش حاللس ۰ یراوتلوروک اوو برح «ارک وص ندنط وقس

 هنامز وا . یدشمهلک هنب رطاخ كەسى ینو رس وک تىلاعفر كوو هدكنافع و

 - رتسوک تربغ هنید رشن «هناحوتف هدایز ندا میمعت ینونفو مولع رابع ردق

 هیروس ردقهدزحرح و هنیرهن(دنس) ندفرطرب یرافلخ هلدم ترضح .یدراشم
 ینسلاوح لوغ « ییاینابسا «یلاث كناقرفآ ندفرط رکید «رارویدیاحتف یاریاو
 هدننن رامالسا هدننامز رایسایع طقف . یدرارویلیا هدلآ یترلیداو راوول یتح



 یومع خرا . ۳۸۰

 ۱ 3 ههللادع ندا ملست م هرانمشد یننطو یا سح یفیدالزیض

  كکيدمهدیا هعفادم یک رلکک را ! الغآ ناخ . الغآ » :كردیا

 ۰.۰ یدشعد االغ یک رانیداق یدمش هنعاض

 بت ۲ داور و رانامتسرخ ارکوص ندکدلکح ندهطانرغ هلادع .

 : نوا ۱۱ تعبت e قترآ . یدراسشلوا لغات

 TR e iL نلیدا دقع . و هدنحما تربحو-

 : ادا ءهعماوج «هلاوما «هتید هدهدهاعم .یدرونسرو تماهسمنک

 اخورطاخ كنهسمکكما هعفادم یقوقح هدلاح ییدلدبا ذات طرش

 اما یر 1۳ مادعا مکح هدنرزوا راب ع « یطوقس كن هطانرغ

 تیاهم قترآ SE ندیا دادتما هدایز ندرصعید كرب ع

 3 . )۱٤۹۲( یدشلنوا ضرقنم هدنروص ر عب یقفالخ



 ۳۷۹ هطانرغ «هبطرق « راب وما هدسلدیا

 رابرع . یدشلبا فیلکت یتسالوا ملست كن( هطانرغ) هدنفرظ یآ ییا ًارابتعا
 .یدراشمتا تعجا رم قرالوا هعفدلوص هنتموکح ینانعیتح «هنیرارادمکح اش رفآ

 تسد ندفرطر چه نوجا صالخ یتسهعفادم,ربس كوص هدبرغ كتمالسا طقف

 هش < راشمردنوک اعانود رب هد۱ع٩۸ رالنامع زکلای . یدشمالدازوا تنواعم

 . یدراشمتا افتک | هلبا بیرخت ییرلاحاس نوتو كنەو زج

 (ندنسولبات كناللیوارپ) یرلن وک كوص تب هطارغ

 ندنناصعكنيلاها هلادبعوا .یدشلوا م وکحهط وقس الماک (هطانرغ) قارآ
 هنسلدنک لباقم اکو طقف . یدشعا ملست ندمتس یدم اهد یرهش قراقروف

 كنعمط تئادر ةلادبع ویا . یدشمریدا نيمأت یضارا قوحرب هد(اداسفوملا)
 دارف هکمرع هدنرللوح اشرفا یتاح تیاهن « شمالک | هدیدنک ینسهجرد

 نمشد هعفادمالب یننطو یماو نالوا بس هنطوقس كنتفالخ برغ .یدشمر و

 كوص هنیرهش (هطانرغ) ندنسهبن ( لوداپ ) هدهرص ییدلکح كرديا ملست هتیرللآ
 یام هلداعسو هافر ءنیکننز منت هجردوا هلتقو .یدشعا فطع عادو هرظنر ۱

 هغ روک ینغیدلاق.هدنرللآ نمشد «ناشیریو بارخ یدمش كورا فطل و نالوا "
 كنلقندیا نابرض هلت نطو «یسهدلاو نامزواهتشیا .یدشهالشاب هفمالغآ ندنرئأت "



 یوم جرات ۳۷۸

 هنیرزوا یمهلماصم وش كدنانیدرف یمظعا مسق ككرلبرع ندیا نبع
 وروک یلناق كراهراحم ءراشمتا ديما ی راقجالوا لئات هتلاسمو حلص

 .  یدراشلوا عبات هرانابتسرخ كردپا حییجرت ییاح رب نک اسو
 اغزلا « راشلراص هحالس هاردبا ثح ندزواحم هنطو «ندتناها ینو

 برات اب ءراشبا میکح ین(هطانرغ) ارکوص .یدراشمنا روبجم هکملکج
 .ىدراشملا حیجدت هفلوا ملست هجزسسومان کلا ناج یادف هدنتلآ

 هنسررلکوا ( هطانرغ) هلبا ودرارب كلشک كس ناسکس دنانندرف

 دون هنیررادرمس سهام ینسهعف ادم )ریش هد هللادىع .(۱6۹۱ سبام٩)

 بعاتم كنهرصاحم شهدمو « راتخا « قجوح «نیداق «یلاها نوئو

 تباقر کک هدنعاحش و تربغ هدیمهلج « راما ارتش

 7 ساب و تاتمو مزع لباق« کو هددنانیدرف هلبا لهبازبا طقف

 ۱ .یدرلشمر و رارف دن

 2 « هدنراوج ۳ راسقوبلآ) ا (اداو وە ا هطانرغ

 . یدلباق اعاد كم رک

 e منع کم هملکح یرک ندا طض یرهش « لهازا ۱

 5 ودرا لومناسا هدعب . یدشمردتا اشنا روش لما (هفاتناس) نوجا

 ۱۳۲ اا اشنا راماکتساو رلکدنخ .ننکعربغ یضرمت هنفارطا
 (هطانرغ) هدنسهحتن یعاسمو تریغرب هداملاقوف «نشمسک یتالاصتا نوت ودلرش
 ادم رب یراتمالس علاط كوص رامالسا .یدشلدبا هرصاح ندفرط یه یرهش

 عوقو هدنراوج یرروس هارهش هبراحم و . یدراشمهتسیا كمهههد هدنسهب رام

 او كرللما نوتوب قترا هلادبعوبا .یدشملهجتن هليا یتیلاخ دلرانابتسرخ «شلک
 ۱ شمثبلاح هفمشوم وا هلا یلارق نوغارآ هنیرزوا كلوب . یدشمالک ۲ یتیدلوا

 . كرباكا قوح رب ندیا حجر ىملا ناح یادف هدنروغوا یراذطو

 اضما كيهدهادم « دنانیدزف هنیرزوا كنوب ۰ یدسشمهمریو تما



 ۲۷۷ هطانرغ «هبطرق « رلیوما هدسلدنا

 هد(هقرول) یرارادفرط كلافزلا و طبض یربش (فهو) «شعا ضرعت هتیرزر
 ۱4۸۱(۰) یدشلوا روبحم هفقار هنقر ین( هطانرغ ) لاغزلا هحنلوا تایل 1

 كج کج یرک ینسوذرایتح .یدشلوالئات هلماع هدصقم ییدتنا وزراقترآ دنادرف 3

 هلتدش یلافزلا هحننجوم هلواقم و « شا دّقع هلواقمر یکی هلباللادبعوا 8

 (ادهو)و (ازاب) «(هیرلا) یرلرکسع «شلآ یی(غالام) هلبا هلیسو وب «شمتا بیقعت
 قترآ ارکوص ندکدلیا ماود هبهبرا تدم رب لافزلا .یدشلا قوس تیرافرط (

 یعماج هفروا

 هنارک اذم هلا دنانیدرف « شلوا حاق هنکیدلیا لولح یرلنوک كوص كنهطاترغ

 و نوجا سقعآ هک لاک ی رلدصقم یصوصخ « دناسدرف . يدر "

 ‹«(هرملا) هدنسهحش تارکاذم یربما هطانرغ . یدشلوا یضار هنارک ا

 هرلهاکلام عساو تیاغ لباقم اکوب ؛روسییدیا كرت یرارهش رتاس اهدو (سیداوغ)
 تیرح « روبلوا لخاد هنیدادع یسهعبت لستساق یلاها . یدروتسیا كجا كلم
 فلکم هلکمر و کریو یيدرو هتنرازما هوا كردبا هظفاسحم یهذمو ند

 ۱ .(۱4۹۰) یدروبنولو "
 ارخا ۳ رب دلو و هشرزوا ىنا تاردقم كن( هطانرغ) هدهاعم و

 هکعا هعفادمردق هحن وا ین رایدنک «ناناصوا ندنبعاتموقاشم ك. رح .یدشل ۱ :



 یوم مرات ۳۷۹

 فاسنعا و ب ینسح راملهطالرغ . یدشمامالوا رهظم هنهجو

 «راروییدبا ماهنا هلقلوا یاو نسح هجمزاب كنهربسا رب نابتسرخ
 لوت ندناعاسلصا كردیانیمت فلخ هنسیدنکی یغج وج نالواندریسا

 رغ ندوب .یدراروسلیا هعاشا ینکجهدیا مورح ندنراما قح یهللا

 ت اهد تاق رب ینتموکح هسطانرغ هقرف یکی وب « شمت تا روه هقرف

 ۱ .(۱۷۲) یدشلا
 8 لبادت فیراه یح درد راکو وب س کعلاب هنسلا هدلینساق

 یارق راوا سرب و .یدرنشتا داحا هدنفارطا كل از | سسر

 وا هجوزو جوز هد۱4۷۹ .یدشمتیا جاودزا هلبا دنانیدرف یدهعیلو
 - هرات اح یهدایناسا كرابرع .یدراروینولوب كلام هنعبانمو طاسو

 هد کریویفیدلوایضار كنیرد «نسحیوم .یدننکم نامزیه نوچمارانا
 : هنیراریفس هدنانیدرف < شمریدنرآ نوتبسب یناکما وب كردیا عانتما
 ۱ا وریمد ؛ردقو نوتلآ نوحانمشد هدهطانرغ هک رکو رار

 تبا زارتحا هدندقمالشاب هلا داخ كردیا ضرعت هنیرهش (هراهز) یتح
 7 هلت ون لاک هد(هطانرغ) یتقفوم (هراهز) كنسح یوم )۱٤۸۰(.

 رط یرلرکسع لیتساق ( اما ) ندنرارہش مهم هكا كنهطانرغ هداننا وب طقف

 ده هنکوا یرلروس (هطانرغ) ارکوص تدمر, یسودرا لیت-اق «شعلآ
 ۱« نسح یوم .یدراشء| ملخیسح یوم یرارادف رط كهللادعوبا هداتنا

 دوو قيال هنجال هطانرع كردیا تیرفظم زارحا یشراق هنسودرا لساف

 6 .یدشلدیا لر" ندنفرط یرافوج رب ندنرانادناموف طقف «شمشیلاج هنابنا
 ر قراشبلاح هنسهلولآ نوتسب كنهق رفت وب نلک هلوصح هدننب رامالسا «یتموکح

 رلک تا رسا یهللادبعونا هدنرب ندرلهب رامیتح .یدشعا ماود هتنوها .هتهآ

 دت رفظم رب قالراپ Sen اصاح مالسالا نی كهللا دبع وا «راششقار هدلاح

 :E .(۱4۸۶) یدراشم ریدسکینکچ هدما نامت ی رلتعفنم هدایز

 ام :ندقدنولو زدم (هطانرغ) ردق تدمر نسح یوم هدانئاو

 رظن كس راشادنطو هسیا لا دعوا یبا تیاوکعب دارت هلاغزلا یسهح

 ۱ ناسدرف هنرزوا كنو .ىدشملا بط دادما نددناسدرف هحلوا راحود



 ۲۷۰ اار او اوا لا

 كفت قافوا تابرام یهدنس رلنابتسرخ هلرابرع ا
 ندنسهنس ۱۸۳۷۲ هدلاح یغیدلوا ترابع ندنالداحم یرنوک كوص كنزا 3

 هلا رمح الا فوت هداسا و . یدشمالشاب هکلدیا ارجا هلئدش رب هشدلوا ًاراتعا

 لشسافیرب نداد ییاو .یدرلر ونماشالباب ولردر تم هک هطات رغ دیک ا

 لاصحتسا تیقفوم رب مهم هدنرلارحم هطانرغ « شا بلط یتنواعم كنتموکح
 ارجا راهبراح یلاوتم هدنن رابرع هلرلناتسرخ ًارابتعا ندضرات وہ . یدشملا

 نوجا كمرتسوک یراتعاحش و تراسج رابع هلا یناکداز لنتساق .یدشلدیا

 .یدرل مری و نادسم الصا هرحرب یوم طقف «رردبا ارجا رانیقآ

 رامل هطانرغ « ( ۱۹۵۵ ) نامز ییدتسا هدا یت راما ( هطانرغ ) نسح لوم

 - اسج مایک .یدرالکد هدلح یب كج وفا تمواقم هر کو لنتساق قترآ | ۱
 هجرد وا كراسل هطانرع مغر هنسهش د تیالص « هنکلرورینطو «هننلضف هنر



 یوم خیرات ۷٤

 ماتخ هتیاقر کاو هح دیا سج یهکلهن ندیآ دیده ین رایدنک

 م ۵ اک یراضغو تدح .یدراشلا برح نالعا یثراق «(هطانرغ)

 یلتوق هدارو «رلشمهلب رلیا ورضوط هرلغاط نوجا یدردنون وا یلادتعا

 لهجن هلیراتب ولغم تیاهن «هرصاح .یدراشلدیا ءرصاح ندنفرط یسهعطق
 0 .۱۳۱۰(۰) یدشلک هعوقو هدنعقوم (نافتهزهد ارهبس) هدهبراح

 ۳ ۳ داراب هطانغ راتقف ومو نلیدیآ زارحا یشداق هراناتسرخ
 درتسارارکتیرارهمش یرلکدتنا شاخ ندبکسارالل هطانغ .یدشمریدنایوا یراتر

 و (ادهوا) «(سوطدام) « (ازهاب) هد۱۳۹۹ ۰ یدراشلاا ماق هکعا

 ا و مدرب ند م .ید هاش طض هل ی رارهش (قراطلا

 ۶ . ید FR قافتا هدن 1 ءرامالسا بز نفت 2 تی

 73 ۳ یساعانود وی هللا ودرارب ییئوف نسطاوا ند ص

 E ۱۱ | یرلتم اوا هومن اعو نیدشلدبآ ارج ایه زا
 | منع کمک هد(ساف) ییرابجا كنتم ولغم «شقارب ءرابلهطانرغ الماك
 15 رک د یرلاعانود نوغارآ و لستساق «زیکترو ءزیونج هدانا و ۳۰ 2

 را رب تعا ندخراتوا .ىدرلشملا وع هد ینساع ان ود كتساوا نوجا یراکدتا هد

 ۱ جوا رب كنهرب زج ەش .یدرلشلاق هنىرلشاب زکلای هلیرلتوق یدنک یرابع ناسا

 دانا وب یتموکح لبتساق .یدشلدونوا نوتسب قترا موق روسج وب ندا اجتلا
 :ا نیمأت ینتیکاح ًاماع هرلزانو نوجا ینیدلوا لوغشم هلرللالتخا یلخاد

 :همربتکهنیرطاخولردرپ کیا طبض یی(هیرلا) هلبا (قراطلا لبج) «یرارهش
 نب هملعق ییا كردیا طبض راهسلق قوچ رب هدارفآ رازیکتروب زکلا
 ۱ . یدراشلوا قفوم هکمسک الماک یالصاوم



 ۳۷۳ هطان رع «هبطرق ۰ رلب وما للا

 ییدتیا طبق ی(هیلیبشا) هبا (یسروم) دنانیدرف ینچوا
 شهدم كلا كنهطا رغ وک لمتساق ًارابتعا نادرا

 تواخسیثراق هن راسن ر, لسنساق رابیع ندسس وب :یدشهوگ هن 9 ی رلمشد

 .یدراشما وزرا قماشاب هرزوا تلاسمو حلصامت اد هلرانا «راشمالاقلاخ ندکمرتسوک

 اس یتح ..اعدراسطدو وا تفرق هداصلاقوف ندن ریما هطانرغ یرلکی لىتساق

 طقف . یدردبا لح یربما هطانغ یو نامز ييدتا روهظ فالتخا لوا.

 یفالتا هدننب موق ییا یرلاع ولو یرآ ندنسلاها لىتساق ًافرعو اد كراب ع

 ۔قرالوا مصح اعاد هش رکیدکی ۳ ییاو < شرتک هبهجردرب ناکلامدع

 تیدوجوم ندا ماود رصع ییا كنهطانرغ یتموکح لتتساق اعقاو . یدشلاق

 ملبرع و اا

 4یدشمهربتکهلعف ندهوق "الماک یتاروصت كدنانیدرف یجنج وا هدنسانا یسهساس

 و

 یساعولو شلوا راحود هفمض هلرالالتخا یلخاد هدكنسیدنک یبس كنو طقو

 ی رانامز كلبا كنتامح « سنوفلآ یع وا یلغوا كدناسدرف یحنحوا هلح زا .یدا

 .هدهدنرانامز ك وص تک ¥ نوجا كما هدلآ یتاونع یناروطاریعا اناما

 . ئدشمشارغؤا هلا وشناس زوسج .نلنهتسیا كلدا داعصا ها ۶ 8
 رب لوبو هدامناتسایدراهس وا شع اهدافتساندن راقاقمشب راق لمتساق هداتنا و رامل هطان غ

 .ر یدشمنانساصطق ندننهذ لر اب عیرکف تاحوتف ط و .یدراریاسهدیازارحا تمقفوم

 ..یدشلاق تراع ندض رعت هب هعلق چوا ییا تابراع نونو ا رود نوزوا و

 هلبا نرم ین نلک نداقرفآ رابرع « هدنتاهن رصع یجنزکس نوا زکلاپ
 :(هری زعا)و(هفی رط) دمع یکی هد۱۲۸6 .یدراشل ازارا تریغرب لوص كرهشارب
 زوسج :یدراشعا ضرعته( وزاغلا ) هدیسکیا ءا میلست هفسویونا یرارهش

 هب هدلاح یيدلدبا تبرخح ندذنف رط رامالسا هدن را وح هر زا یساعانود «وشتاس

 .یدشلا هعفادم هلتقفوم لاک یناخاد كنتکام «شمهمرتک للخ هنتراسج
 -یدشلداارجا تامصاضعب كه قافوا هدنلوافصت هلرصع یحدردنوا

 . یدراشعیا هرصاح ین( هررزا )و طض ی( قراطلالج ) رالللىتساق ۹

 .لرارمش ضمب هدهبناث ةجرد یتسها نوجا كما روع هکملکح یتسودرا لنتساق

 .نب لع( ءا هدنماکنه یتواص كسنوفلا یجنر نوا .یدشلوروک موزا کر

 < راسنرپ طقف . یدشمهتسیا كما هدافتسا ندنراهعزانم تنطاسو تخم «جرف

 ۱۳۸ ه دلج ۰ یوم رات « قیفر دجا



 : اوا رر نا رخ ) ۱۹ ۱۳۳۸ 8 رع اد

 . یدشمال راب لی

 i ا 0 و « هسدش

 ر والد EE یبارس (رغ) ۰. مو اشنا r رب نوح ۱

 ر 2 نت 2 هد یدک : i هنس ترد e العا

 د یجحدزد ندنرالغوا «شمروس تموکح هنس کیانوا لیعایسا .یدشلوا روبجم

 3 دعا ارجا یناحالصا مهم كا هد( هطال رغ ) فسو . یدشلوا فلخ هنسودنک فسو

 3 دنزارا تناتم رب كوو هدلاح ینیدلوا راتفرک هتي ولغم یثراق هرلنایتسرخ هد(ودولاصومر)

 هل لبعامسا یثدراف هدهسیا شلوا ریما دم یجنعب یغوا هدننافو كنسو . یدخمالاق ىلاخ

 . قفوم کچا ماقم زارحا هرخ الب طقف «شادبا مورح ندتراما هلیتفرعم دیمسوا ندنسابرقا
 a هلا فسو یچنکیا هدم .ىدعملا تموکح یار جا ردو هنس رام رات ۱۳۹۰ قرالوا

 :لهنس كوص كننایح «شمریدتبآ سبح دۇم ینسو یشدراق دمت .یدرغاوا ریما دمت

 و هت رب : هم دیا تافو یا نداتلو ارجا یسا مادعا طقف . ید اسا یفالتا

 را كن هطا رض .یدععا ثم.وکح یارجا ردق هنخ رات ۱۲۳ فسو .یدغلوا زاهمکح

 e .یدعمالشاب هدرلنامز و رلفالتخا لخاد قجالوا بیس

 اها ا یا تعا و مظ ى یجندب هدایز كا هدنجما یرارادمکح هطا رع

 و. یدرادلوا لامك فسو یجدرد ارکوص اهد و ,رینصلادهدءمب . ىدا

 .یدعمالوا كسك چیه ره رام یبخاد



 3¥ هطان رع «هبط رق 6 راب وما او

 رب زوریز یراوز رالالقتسا ندا لصاح رلهکدہت كوو كب نوا ی ا كتمالسا

 .رتسوکهدنهوکح ادا «شمالک ۲ ینموزل كداحتا هنسهبت ا .یدفلا
 . یدشلوا قفوم هغملق علا تا ا هدنسههاس تناطف و تیارد قید

 زیک سم نوجا رامالسا نایاشاب هدلاح ر ناشر و قىنغاط هدانناوب یربش هطانرغ

 ینیدصاقم و كربءا ردنقم و یورو هافر تتکلع . یدیا هدما2م لا
a MC 
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 هاتک ر :هدارجلا

 دج «رانیمهدیالمحت هنتنک اح دلرللویناسا .یدشلا لپست هدرو ا ءداملآق و
 اد یدرلشل وط هب هط ان غ به قرال وا تذحنم هنسهرادا نین درج الا

 قاز لارق < شمتا لوق دونم نبج یرارجاهم هل ر
 ر یرادقم كرلرحاه نامز یبدلیا درط ییاها نوو ندنرلاررحت (اسنالاو (

 تکو تانک ربا هطانغ.یلاها راکسنخ و دلانف و یدک
 یراقدجاښ هنر زج هش برا كرا :یدجمشا تفدخا هاو تل ۱ ۲
 توق بسا هریدرب تنهالسا . یدشعالبوط هنن رهش هطانغ به تور عیانم 2



 یمو# رات ۲۷۰

 نوسل وا هبادىموت م ناو ورک یتکیدادیا تراّقح هسراد,عم رلب سع

e۲ هتیرفظم ندترفظم دناسدرف . یدراروسمهدبا ثدشآ  

 : ءرهالادم .(۱۲4۵) یدرولیا طض هنبهقرا یرر یرارهش قوحر

 1 لدتساق هبا را رکسع ینبدالبوط هنفا رطا «شم ردت او یدک هد کلم

 ۳ زا ی وب ۳ . یدشلوا بولغم هدنراوج (هملقلا) «شمتبا هبراحم یشراق

 وکح قافوا هدنراوج ( ریوکلاداوغ) هلبا (ورافلا) ارکوص ندکدلیا زارحا
  ارهیسا) هلبا (وراغلا) الوا . یدشمورو هتیرزوا رابع ندیا ماقا

 4 دوج و تابثا هدنهاک ودرانمشد ریازب هل رایراوس هدرج الادمم هدنساتنا

 او .یربوک یهدنرزوا ( ر وکلاداوغا) یشراق هدناسدرف یرهش هنلسشا

 e نلیدا وب ( ط2ف < ر هب دادما ۷

 عوط هن رهش © و هدهرص و . E طض 9

 رالوا نیما هنیرلکجهلدیا جازا ندتهج ون دیماه« لتاقا عزل ربا
 وجو ا «روسدیا بقعت ىلحاس یهدنس (انایداوغ) هللا (رب وکلاداوغ)

 er .یدرویشارغوا هطبض یرارهش یکەد
 ق یضارقنا موب كرابرع تم ی

Eخات ربق هیهجرد رب رحالادمم یراهقفد یلتکالف  
 ا8 ءتاذوب .یدشعازاق ترهش هدنسهجرد روصنم « رمح الادمم .یددلواقف وم

 ؛راقهتناجاهم رلنابتسرخ «شمتبا لنکشت تموکحرب لتوق هلتناتمو تابنرب هداعلا
 1 باخت یدنک ی رالاو رمح الاد . ندمان هد وجو عنام رر شهدم



 ۳۹۹ هطانغ ,هبطرق « رابوما هدنلدنآ

 تسبرس هدکمهمتیا بودیا ترجاهم هلیراهئاعو یراربسا « قلخ نوتو « شلدپا
 .(۱۲۳۸)یدشلدبا هلماعم یکیسهعبت نوغارآ هرانتسیا قلاق هدرهش .یدشملقارب

 اهد «یرارهش (اویناسق)و (انهللیو) ارکوص ندکدتناءدلآ ی(اسنالاو) قاژ

 لیتساق هدانا و طقف .یدشلا تبشت هکمتا هدلآ زا (قنروم) ا
 -الوا قفوم هعسوت یتکد قاژ ءشعارواط لوا اهد سنوفل | یجنحوا لارق

 ءرلکلیلاو قوچرب .یدلکد كلام هتوق هدردق اسنالاو کلریما یسروم .یدقمام
 رابلاو .یدشلوا میلست هدنانیدرف یحنحوا تمواقمالب ناه كلربماو ندیا ماسقا

 تباقر یشراق هنیرکیدکی نوجما كمتيا هدلأ طئارش دعاسم اهد ندد ها
 نالوا اح هب(هجطراق)و (الوم) زکلای : یدراشمرتسوک تعراسم هداقا كردا
 رارهش یهدنسهرادا طقف «شمتیا تمواقم قرالوا تسدب حالس یسلاو (هقرول)

 هنغللارق لبتساق هدیلزبما یمروم (۱4۳) كرهلیدبا طبض "الماک ارک وص هنس ییا

 .یدشلدا قالا

 هغللارق و .یدشلابسک تعسو هدالاقوف ًارابتعا ند۱۲۳۲ یناارق لیتساق
 عبانمو طاسو هدكنوا طقف .یدراو دوهیم زکلای كج هلببهدبا تمواقم یشراق

 هرصاحم یی(هبطرق) كدناندرف یحنحوا یلارق لبتساق نوجا ینبدالوایناک یتمواقم

 كسک و < یس وش لنگ كت(هطرف) د وهى کلاغحا .یدشمامالوا عنام هتسمسا

 و طقف .یدرولیا دما ینکجهدیا تمواقم هنمشد هلبا یسهرخذ وداز «یراراوند

 یسهرصاحم لرهشییاو .یدشملیریدشدقصندنف رط رللن وغارآ هد(اسنالاو) هداسآ :

 - رتسوک ینسکع كنون لاح طقف . یدریلسهدیا دیزت یتراسجو ترق كرامالسا

 همیلست هسیا رابلهطرق < شلدیا لق ندنفرط یسلاو (م رلا) «دوهنا .یدعم
 یرهش یلارف لتساف « شماملساب یثرب چه هتسابح كنلاها .یدرلشلوا روح

 السا عیانص « یزکم یهدبرغ كتيمالسا . یدشلوا قفوم هطبض هحالوق

 دانم كریک عماج دنانیدرف یحنچوا . یدشمک هنلآ رانابتسرخ هدیرقم كنيم
  نانولوا طض ندنساسلک (قاژنس) ندنفرط روصنم « روییردکید چاخ هتسمر

 همدقم نوجا رابرع «تیولنم وب .یدروسدیاهداعا هنیرهش (لهتسوموق) یراناچ
 تک: ا « هنفرشو ناش هرطاخ نوتو كنضام ترا : یدرولبا 159 ۲ و٩

 .یدروسدبا باجما كمتیا عادو هبشره ندیا اعا یهنارواکنج تایرفظم «یهعردق



 یوم خرا ۲۹۸

 وم ناک نداق رفا یرابرع اینابسا

 ۱۳ کرو تیا تکا

 ا. یدیا راتابتسرخ هدوا 4 یدراشعولو هدنسیشراق نمشد
 و مظتنم «ىراملا داحنا هنمان هيلم عفانم نوجا كما درطوعفد ىرانابتسرخ

 رديا باجما ىراملا لیکشت توقرب
 ءوب تقورپ به لاح هدارنابسا طقف

 دمر و رلابتسرم هدایاسا

 | وامالسا نوتوب . یدشمامالوب یماظتنا

 کشت تموکع رب یوقو یزکم
 ۱۳ ۱ ا هدر كجا

 وهی هدننایمرلنوب «راشمیا لیکت
 .راشل اباستک | ذوفر هفداوا دوجی

 : ندقل زسداحاوب هسیاراسنركيلوتأق .ید
 هدر ی راتموکحمالسا هلرداهدافتسا
 ER هلحزا .یدراشلوا قفوم هکنزا

 ۶ هلکشا طض ین رلهطا ارا لاب «قاز

 . «یدشلب|منع هبهظفاح نکلا نونو یش
 9 قلزسداحا ل رلمالسا طة

 ةه ورع ندهناروزبنطو تاسح كرلىل یرکسع برع
E: 

۵ 

 ۱9 ۰ . یدشلوا تب ثم هنلا راناتسرخ كرارہش کهدنفارطا سن الاو

 تیاصاهتوعد یرب چیه ندرانو طقف . یدشلا باط یتنوامم كنيرارادمکح

 رع اینایسا یرلاع ولو لوفشم هدایز كب هداهرفآ كنیرابدنک « شمهمتیا

 ۶ یناحو لام كك ره « شوا روح همنلست یلاها تیاهن .یدشلا دیدشت



 ۹۷ ا رخ طرقا رفا دا

 كنيدهم هسیا نومأم « شلو ضارقنا قتباج كب هدتموکح ناولوا سیسأت ندنفرط نمولا 3

 یکهدهج ردوا . یدشقارب مورخ ندتیحالصو دوش ولرد ره ی رلفاخ كرد وغ ی اسم
 « هدب رغ ‹ شا ۷ ینتموکح صفح وا كرد نایصع یسلاو سن و « 1 زک وی تدم رب

 . یدشلوا یراج ییکاح كایزی ردق هنرادودح (ساف) قح « هد(رازج) و (ناسل)
 دن ده نیم رپ نس ک | مو ازا « ساف قرار , دلاق یتغا راب نایصع نرم ی هنسا هدنرفم

 ۱۲۰۰) یدرلشعا تمواقم هنس یمر کد .مام یتزا هنن رلتمشد یلخاډ و رادحوم . ىدشملا

 یرلقذلوا شا ماض ی.رلتوق نو و هلراقان نلخاد هدیرلپدنک اساسا طقف .(۱۲۷۰ -

 فرسو وبا ندننم ی تبا «یدرلشمهمهدآ هدلآ ندهرع گنراسح یراکدرتسوک نو

 راچود كرادحوم هدلاح وش . یدشمر دتا تعاطا هتسیدنک "الماک ی راب هر رب یار یاق رفآ

 لیکی تموکج جوا یک نیم یہ ء نایز یس ۰« صفح وا هداق رف آ هن رژوا ىسالوا فض

 هنعقوم (یژو) نرم ی هدشادب . یدلکد نیعم یرادودح كتموکح چوا و ۰ یسقا

 هدیرارکبد رویولو کاخ هن راف راج (را زح) و (ناسل) ناز ۳۹ « روس دنا دادتما ردق

 تو ی و . یدرولوا بح اص ه یضارا نونو ردق هب یسالطا طع نڪ ند(ناسل)

 تبوک چواو .یدشلک هعوقو تالدس یخ هدرادودح هنن ر زواره راح نال و عوقو هذن

 هدنف رظ تدم و <« شا ماود ردق 4م رصع یجنتلآ نوا ندب رصع یجنچوآ نوا كدالرم

 - ر دشت راس داو راع قوج ر یاش شک امو ساف « نا « رازج « یژو « سو

BESقوچ رب طقف + یدشمهملدنا ایحا یسهعدق توطس كيلغا ی داتا و اعقاو  

 تراجتو تعارز .یدشلدیا عاقا تاراسخ 2 هرلناتسرخ كر هل دیالیکشت یراهتج ناصروق

 كرهدىک ردق + هراح قطانم رابک ندبا .تکر تا رح قرن رب ل یسالطا طع رح ¢ شمال رلبآ

 اق رفآ هدنفرظ تدم و .ىدشملا تک قر ر كوو ترا ربنعو عمض «نوتلآ ۰ یجنز

 (سن و) ن ص ی نا .یدرلذغعا لار شا ہد رب رع هر رام ناک هعوقو ها یررادمکح

 - الوا ردتقم ه هظفام تدم هننرزوا ی رلتاحوتف طقف « راشلوا قدوم هطبض ی(نا) هما
 ی :یدآ صفح وا «نااشاب هدنمآ ت و حلص هداز كا نر وک چوا و .یدرلشمام

 تک ام هدانا و سنوت زکلاب « شمشایغوا هل رلیعدم تنطلس قوج ر کا هربازج نایز
 | رط) ندن رلکولع رصم نالوا فلخ هرل وا یرا ما سن و قیح ۰ یدشلا هظف ا ینتیشافو

 یک شمریتیپ ی راهی را ةغظو راب رع قترآ . یدرلذلوا قفوم هطبض هلس ی(برغ سلب
 نولو هدنجا طاطحاو فعض رب قیمع یراوزرا هعفادمو رشا قیمالسا , ىدى

 و طقف ::یدژروتندبا مدراپ هنن رلب رع ااا هرص هرا اعقاو . ىدشملا عياض ى وق

 هیش اربا . یدیا ینم هندصتقم یالب وط ین الو نالاق هدلاح ر ناشیرو قنیغاط تفرص

 تام اناما ا لیکشن رلیلزیکتروب هلرلیلایناپیسا یرلتوق کاج كا هدنسهر زج
 رد ر یرلفرط ساف زکلاب «روسدا طوقس هوک ندیوک هدنسشراق یناجاهم كرل اتسرخ

 بقر ۸ ی هدقرش هد یثراق هاش رفآ طرف ه یدرویلن هدنا هظفاحم ینلالقتسا ی ۷

 هدلراارو یم هسا توطس كنتلود ینامع یه رح یک كىي واق ناملس شقا روهظ

 . دوا بیس هنسعا عیب یلالقتساو تکا هدنجما نامز ۳4 زا
5 



 یوم غیرت ۲ ۹

 71 E ا لمف . فا

 ۲ هاديه ا بقر OS يرو کو 9 راحود

E 

e وغ یبلاج «شمسا کج 

۳ e موسس > هدب رغم ینارابج 8 

 و رظ  ردبا كيرح یشراق لا 11 ین رابرتم ناسا ا

 3 ا 7 كردیا بواقم یتس ,درا كا وط ودرا

 ا رو طق . یدقجهالوا راف ۳ e رد زا یک
 ۳ فا یدقعوغوص داراب هتک رص اسباب هلتووص و هرلشمتتلب هکعا ذوق
 1 « شادبا دقع رلداحماو راقاف | هدننب را ابتسرخ هسبا هداننا و .یدرلش م.مهدیآ

 هم یی ولغم را یدشعولوا نیما هلا هونعمو هدام بابس اے رفا
 رفا ید نیم : هدیاوصح رالالتخا دلما ېک ید تابا نىكا زىىتلساق



 ۲ "۲ ۵ هطان رع هطرف 6 رل وما ا

 ترتف «دنانیدرف یجنجوا هلا قاژ یحنرب «سنر کیا ندبا سولج هنت ىلتساقو

 یغلشاب نوتس ر :هدارجلا

 و . یدرلشعا نالعا یرلهرام بلص یشراق هرلمالسا نایاشای هد ما شاشنغاو
۰ 

 هن «راشعا لالة سا نالعاەدىرلىلاو ىس ر ومو هلسشا « هلطماط «اساالاوهداسا



‘SNEیوم حجرات  

 e قرالوا یمهحش یرلظعو و كقردور . یدشلا نالعا برح یشراق
 ۱ . یدشمک هیابناسا نابتسرخ كس شعلا ندنرلغاط

 تر .یدیا ییسط یحهلیا ارجا همداصمر یئاق كنودرا ییا

 انهروم اررهیس ) همداصم و . یدک ندراموق دحتم « ندرارصع فلتخ
 ا .یدشلک هعوقو هدنرلارح (ازولوطود ساوانزال) ءهدنکنَأ كنبراغاط
 درادیک راط یراق هنسدنک راناتسرخ 6 روسدبا هدافتسا ندنفام كنضارا

 ىغا اب یم رف رصتلادح .یدر ودیا لاغشایبرلهمن كراغاط ىسيدنکە دانا ییدوروب
 ا ینسهظفاح < شمربدتبا هطاحا هلرلریمد یفارطا ,شمریدکید هبهن رب كينکوت
 ۱ « نآرف هدنلأرب «هدننلآ كغارباب وب یسیدنک .یدشللا میدوت هنیرارکسع روسج
 . .یدشمالشاب هک شا عبحشت هلتناتم لاک یرارکسع هدلاح ینبدلوا جلق هدن رکید
 ۱ رزورز یناومولردرم یسهدادانسح كنبرانادناموف «یطاضتا هلرانایتسرخ طقف
 4 r هداننا و < شمرتک هلوصح یراتمالع مازهنا هدنراطخ مالسا كردیا

 1 .یدشمامال و هزاح هقشاب ندرارف

 ۱ وا مق هنهاقم هبرضر كوب وب یتکالف (باقلا «ساواتزال) رلمالسا

 3 راحود هقعض هدهجرد قحهصالو توق اهد رب رابع بفاعتم یعازما و قترا

 1 كن رام طقف ؛یدرلشل واراحود هر افلت مظع راب رع هده راعاعقاو .یدرلشلوا

 3 هدنسهسیتن یهب رام (ساوانزال) .یدشلا زواج تاقتاقینسه ونعمتاراسخ یسیدام

 2  قترآ .ید راشم ازاق ذوفن رب وب وب هد رانابتس رخ یکی نیدلوا ض رةنمیتم وکح ك رادحوم

 .uz یدرلروملاق هدهعفادم رلمالسا « رار ودیا راتخا یضرعت راناتسرخ

 E . «یدیقارپ هبوقمیوا یلغوا یتموکح نامز e 3 وص ندرفس موئشموب
  لصاح لدبتر چیه هدنتمضوو لاوحا كتموکح یتکرح یمایس وب كرصنلادم

 ۰ اشررفآ و اب اینایسا نوحا ینبدلوا مور ندرادتفاو تقابل ۰ . یدشم هممدیا

 ۱ بکند نویس ةیاخاد تافالتخا هدننافو یتح . .یدرلشعا ناصع یرابلاو

 ۳ . یدشملهجن هلبا یخارقنا هلرادحوم تیاهن كا شما
 73 e (ساوانزال) هلتهج یندلوا دوج وم هقرش هدنش رلناتسرخ هفام عم

 ۱ نکلا یراتبرفظم نوتو كراناتسرخ . یدرلشمهمهدیآ هدافتسا هدرلنوا ندش

 | نوغارآ .یدشلوا ترابع ندنطیض كرارهش اس اهدو ( ءرطنقلا ) «( ازولوط )



EOE SE CEرس ا  O SORE rg gage er 

 ۲۹۴ E هطانرغ «هبطرق « رلیوما هدسلدنا

 رک | ت تاعر هلیماع هب هیمالسا ماکحا شا هاج یاس داو میانص قوشو مولع بقا 2

 و كراذحوم :یدراشاوا ون رب ه همادا ینسهمشعشو تنر كن رود رلن اجرلادبع هدسلدنا راز

 .یدرلشت اریسلد هلهج و و فط ین اع بر ةا کمو رلهسودم قوچر, «یراپسكوبو
 اهدرب قالراب انس نا هلا تو نا ندنشایمش + و ابطا « ابکح كوب و لا كبرع هدرود وب

 ۰ تهجح ندا لیکشت سەزە عیاط 4 رارادمکح بوم هرادح وم طو ىدرلدملا زاربا

 :یدشمر دتا اشنا عماج رب مظعم هلرلاب مشت قوحرب هد(هلبشا) «فسوا .یدیا یرامعم

 رلوص ه هرهش هلیس هط ساو درک ریمع) یرروس یک یغیدرب دروق وریک هود 9۸ هنرزوآ رپ

 هسوفلآ هسا .یدشمر دتا اشنا رلمتحر هن رللحاس كن رېم : (ر وکلاداوغ) و و لق

 : یدشمریدباب عماج رب كوو تباغ هرزوا قتلوا یسهرطاخ كتيبلاغ یکدللا زارحا یشراق

 0 راند كر زو هدنرزوا .یدا EL > کو مدق < شع زو ىسەلوق تایم ۲

 دنتسم هن رزوا رور هدنفل مع آ كاك نوا هرک 9 .یدراو هرک رمد ۸ لز دل هدنتمیق

 ۰ یدشل راتج همدق ىلا SF یاکسکو ث هلوف ۰ شل ر دلاق هک ۰ یدا

 سه ناه كنتموکح . یدشمالاق یلاخ هدندکمریتک هدوجو هرخ *لابم بوقعی راو رلکن و

 قوحر اذک. یدشمربتک هدوحو ره زحعلا راد نوا راطةس و راز هسک لها هدنف رط

 .هلرلدضاق توقع هرو هتاور .یدشمر دتا اعزا هدرلبا رسنا وراک هد رال و یکی نيد رب دزاق ر و وق

 .یدشمر درا ین راشاسس نوجا صالخ ندننوشر كرلنیکنز ییاهقف

 ییداعس و ءافر یراقدنازاق  یرابیع انناسا ۱
 , ۱ ۱ ۳۳۰ یر ووفا

 .یدرلشل وا قفوم هلاصحتسا هدنسهاس رلدح وم ر 6 لرل ر ءوم

 !ئدراهمتا لاحت نوجا یفام كتمالسا فرض هتک 8
 كتا بولضم یراناتسرخ نوجا العا ینرابرادمکح دوق / ۶ ۶

 رازی رصنل ادم ییعوا «شلوا قفوم هداکوب توقع .یدراروشولو هدر وب

 كرصنلادمع .یدشمهعالاها الدا یزارحا راتب رفظمیب (۱۱۹۹) نامز ینیدلوا
 هابنابسا قرهقح ند ( یناف ال تبا ۶ نره ا ماود هج رهنس یرلقارضاح برح

 هلا رلیر ر راهقرف و . یدنراع ندهفرف شپ یسودرا كرضنلادمت . یدشلک

 و .یدک ص ندنرابمع اساسا هلبا روم « ندرادلاکوک « ندنرارکسع برغم

 كسنوفل | قلخ نوت و .یدشلاارجا رثأتر ر مظع هدنلاع قلناتسرخ رفس شهدم

 یرلتکالف ی دلوا راحود بفاعتم ی رفظم و « ی رفظم (کارآ 6 سوقرالآ )

 « راشعا قافتا یشراق هبهکلهت وب یراسنرپ لیمکت كانایناپسا .یدروییدیا رطخت
 باص ناسوسا یحنج وا باب .یدراشل ابلط تواعمو دادما ندایوروا قرش یتح

 هرلمالسا هداملاتساو هساارف قلردور یموبقسب هلطلط ‹ شعسا نالعا یرلهرام



 یو خرا دا ۳۹۲

 ۳ سرخ ارکوص ندکدشارپ هبابنایسا رادح وم

 : ۱ e هن ابراحم هغ ندقسجا یراق هر دنابتسرف 8 رر هوم

۱ ۰ 

e8 وان یو یر: ییز کوب  

 ا e قالراب یر اا ا ا داقنم ا ۳

 ر الوا بوقعب . یدشمهتسیا كما رادقور اهد تاق رب و رود

 ۳ سوفلآ 77 شهد« فر هشسعم دن را نت ا ا هدایناساو

 ۳ هی e یر تا رارق راوابو نو ا ور هنیرزوا

 ی و 1/7 د( ردام)و .(انو !اقسع) «(اراصقالدا دن «(اوا رطالق) بو تیرفظموب

 e *ارغوا قوحكينوحا كا طبض هدی(هلطبلط) «رادحوم .ىدشملدباطبض

 وم و نوتوب ا نیک ی دل اھا هل ردبا ض رعت ه ( متامالاس) تیام

 ۳ ا شحم قلود رب كوو تبرک ی كلرادحوم راتقف

 EE ی و احا روس ر قالراب



e 
Ê 

 ۱ ا ۱

 دوجوم نادناخ دوغ «زوییدیا زوهط دارکت راهقرغ نالوا بس هما 1 6
 .یدروسرتسوک ین دادعتسا كما لصاح راهحش مخو راهرو نوجا ییذالوا 3

 هغدلوا ی (هطرق) و (هلسشا) « (هطانیغ) « (ابسنالاو) « (یسد وم) هلح زا

 - روسنولو هدنراششت لالقتسا راهم ء احصدرح قوح ر هدرارهش ۳ یتما

 هشم راهطآ را هلابو هباق رف | قراقبح ندایناسا راط)ا ص هدهرص و . یدرل

 .یدراششار ودرا ر قافوا هدشعم هادبع هسیا هدسادنا )۱۱2٩(. ید را شملکح

 كرهشلرب هلرانایتسرخ هدهادبع هدنسانا راثیشت البتسا كنیراپرع اناا

 هردیا قوس رکسع ورغوط هب(هصقلا) هدمب . یدشلا لك كب 9
 - ربع لا هد( هہایبشا) و (ه.طرق) یتح « شمردنولو هد تدم ر ین(هطانغ) ۱

 هکعا رظن فرص "الماک ندنناسعدم هنرزوا یروهظ كرادحوم طقف . یدشم

 ندتمواقم یشراق هنیرلرکسع كنمولادعو هنبراوشموق ءادبع . یدشلوا روبج
 هبش اینابسا نامز وا « شما ناج یادف هدنرانادبم هراحم نوجما ینیدنولو زجاع

 . یدشمالاق را هدندراطبارم هدنسهررزج
 و .یدیا یبلاو (وراغلا) «ندیا بملح EES زرا ا

 رادفرط هنسهدد رټاسد كندهم هلا ىلا ماما تاذ E ا

 ؛سشمنا طبض ینمسقرب ك(وراغلا)ودر| ییدردنوک كليا كنمولادبع ك
 یجندب ودرا رب یحنکیا . )۱۱٤۷( یدشمکح هعاخ هنناحوتف كنلارف نیکترو |

 نایاش یشداق هنیربما ایسنالاو هدودرا رب یجنجوا « شلآ ی(هرلا) ندسنوفلا
 ینلحاوس قرش كنابناسا یربما (اسنالاو) . یدیلا لاصجتبا ا

 یراتقفوم وب هلرادحوم , یدشمارب هلراناتسرخ ارکوص نیک ا مک

 فیفا نامت ي راجا هدلا کلاغ ندا دادتما ردف هب(انایدا وغ) هلا (هطانیغ)

(۱۱۵۶- ۱۱۹۰) ۰ 
 ندقلوا عبات هباقب رفآ كردیا تمواقمیشراق هن.لادعع (ایسنالاو) هد ۶

 چیه یدج یشراق هرلناتسرخ فسو یلغوا ارکوص ندنمولادع .یدشلوتروق

 سادنا هدانناوب .یدشعا تربغ کما هدلآ یرهش ون لوا ندا ارجا ثشنر
 . یدراشل اناحیادف هدّنسهحبش هب را ر هن انام رهف ءراشم |مدراب+(اسن الا و)یرلب ع ۳

 .یدشلوا میلستهرادحوم بقاعتمی ر ر هدیرارهش(تن اقل | )و(هینهد) «(یسروم)



 یوم خرا ۱ ۳۹۰

 ۳ E نوش اكمرک هل ناقرفآ یشراق و یا را ین دام

 هر ندیآنانصع هد روص یدایم هل رکف قلوروق ندکریو . یدراو رانمشد

 ۱ ین .یددوجوم یرانمشد هدندراطبارم كرادح وم ءادعام ندنلارق ایبجس
 . دادن « شا هدلآ یرارهش (سقافسا)و (سباغ) قداقلاق ندایلحس یربندراطب
 | هدەنض o رصمردح وه اذک .یدشعوقوا هطخ هنمانیسهفلخ

 دوغا هجردكوص هدق رش «(۱۱۷۲) رلشمراقىح ندلآ ی(سلبارط) قرایاغوا

 | یرارهشیراکدتیاطبض 2 ندرلطرا صم ةف .یدراشمامال | ماقتساالصا ندراس وا نالوا

 ۲۰۰ ۰ ید راشلاا بیقعت هدردق هنیرلهطا (رآ هلاب) یرانا ی کک فراکدشا داد رسا

  هبش اینابسای "رفظم (قیدوا) كنزاکیرناه سنوفلآ

  .هبعطق تر وص هتک اطا مدن رزوا یم ةر رج

 | لر دشیقبصندنف رطرادح وم هدهدیرفم راطبارم )۱۱٤۳(. یدشمربوتیاهن هد
 | نامزوا .یدراشمهمردنوک دادما هنیرایلاو (ساولا)و (سولطب «زویاداب) ندیسوب
 و :شعاناصع یشراق هاسود نلیدیا بصف ندنفرط فسو ن ىلع سلدنانوتوب

 نود 12 9 نامزوا .یدشلا لهل ینسدقرت كرار ناتسرخ رللالتخا کی
 ۹ شا بیرخح یرلفرط (انهرومارهدس)و (اایداوع) سنوفلآ ینج وا لارف

 ا یآ چوا یربش (مرلا) . یدشثانب ودق هنیراروس (هرملا)
 | هرصا ییرهش ( نوبزیل ) هدلارق زیکتروپ هدانا وب . یدشلوا روبجم همیلست
 هدیناو (وراغلا) یک یکیدلیا نمأت یرپ (ئا) هنسدنک تقفوم و ی

 ۱  زیلکنا كردنا هدافتسا رادار هللروص و رزکترو . یدشلا وات اک

 طرق ) طقف «(۱۱6۷) شمتیا لاک! یتایقفوم هلبا یعدراب كنيرابك ایدنالفو
  یدشمممدی لصاح یجاتن ییدشا لومأم هلبا تکرح ییدلبا ارجا هثنرزوا
) ۱۱۰۲ € 9 

 دار را ۱ اب ندقدلوتر وق ندنمكحم ء ك راطباسح یرلب ع ابنایسا

 یشداق هرلناتسرخ هکلاحا یدراهسلوا قفوم هنسسأت تیزکیم رو لیکشت

 ۳ 2۲ ی راه شارقنا كنتاضاطقف .یدزایلبهرتسنوکت مواقم رب هاو
 ا هوما . یدروسهدیا زاربا هدداحا یتأسح طرف یکیدرتسوکه دلالتخا «موق

 یربمرمسا اناسا و مطر ارم



 ۳۰۹ هطانرغ «هبطرق « رلپ وما هدسلدنا

u.ناکست هدولکن و یمطو ص صرح كنم وا دع طّعف . یدشمشد راق هنراشیا  

 .يدشمتا تبشت هبهداعا ینسهمدق تیک اح کهداقرفا كلغا ین « شهم دا

 نوتوب «شمهلیرلیا ورغوط هنیرافرط (یزاغنب) نوجا لاصحتسا یدصم وبیتح "
 كنمؤملادبع .ىدشملا تريغ هكمريدتيا تمدخ هلما نبع « هرکف نیع یرامالسا "

 ۱۱۵۸ند۱۱ ٩ .یدشعا جوتن هلتسلافو رنطبه یمهیساستابح قالرابو دیدم

 یدوجین «شملا هتعاطا مراد یراهلبق یهدنس (ناس) هلبا(ناروا) ردقهتحشرا |

 e ۱ یدشمشب راج E نشهلرب ها رفآ ارک ویری شا 9

 (ناویت )و ( با ) < دهم( یناس) «( سلبارط ) یو ی ۳

 .یدشهلهجیتن هل |



 یوم جرات ۲۸

 < کا ندء وق "هققح یدصاقم یيدسابقعت ثهللادسع «نمّواادع

 یاب هلقلوا كلام هعط تدش هدنسهجرد هادبع .ES یدزراح یرادتقا ¥

 3 «تاذ و نالوا دی رف ناه هدناسو منع .یدردتقم هرح هرادا هدایز اهد ندا

 . یرکف ,یدکلام هبهعاخ رب كج هلبهدیا رنامرف هنسوزرا یمومع هل نمو تقابل
 ۰ ا5 نوتوب «روسنولوب كلام هتملاوجرب كج هل هدیاهطاحا یراششت هناراكتأرجألا

 ۱۳ ۳ الادع ۰ یدروننیذیا زازا یطقاضخ كج هتک لطف ندموف
 | ا قاصوا رادتمفو ردان هدنمواادع .یدراشمتا لابقتسا هلراشبقلآ رادحوم
 . كراطبام ا نامز رب زا نمولادع .یدشمامراقنح هشوب الصا یرلدسا وب
 3 e .ىدشملوا قفوم هنلکشت تموکحر عساو اهد نیس کج یرلکدتیا ساب

 3 ردق 4 :( هلاس ) قرایالشاب ندنرهش ( لاح ) « ندنتموکح رقم ۶ نمولاذىع

 هنیرهش(ساف) هدع) .(۱۱۳۲) یدشلوا قفوم هط.ض فیخارا نوتو ندا دادتما
 3 «هدتسهرادا كنقشات نک هرب یدشعا تافو فسو نبلغ داناو .یدشمرک

 - ال یضارا هقشاب ندنراعقوم (ناسل ) و (ناروا) هللا تیالو چاق راوح هاف

 رفظمرر یو ناک عوقد و (ناس) یاردقم كلاش رفآ هتشدا .يدشم

 ۱ . یدملا ناعت هدنسهحبش

USE Teiاس  

 تاق و یا تقفوم زارحا IEE یرلریدن هنارهام نمّولادع

 1 یمرص كوا كرواط . یدشما لیکعت رو اطر هدنماظن هعلف ندنناعطق

 ۱ نمشدیرایدنک دارفا .یدلکشنمنددارفا روسح تباغ «زهحم هلراقار نم نوش

 1 « دولکرابجشاباص هلراش وا ارک وص اهد .یدراروسدنا هظفاحم هلرل:اقلاق ند رلق وا

 1 قوقر قلاف هجددع راطبا ص . یدرونولو هدنسانروا كنماظن هعلق هدیراوس

 E اروهقمتیاهن « رلشم همهدبا تراسحولردرب هغم راب یم اظن هب راګ هدلاح یرلقدلوازناح

  ردق ه(ناسل) هدلاحر وا «نقشاش نم ؤملادىع .ىدرلشملوارو ع هکعاتعجر

 . كردباتافو قرالوایمهحت اضقر هداروب «شل ه(ناروا) ارکوص .یدشاتمجر

  «ارکوس نامزرب زا .(۱۱۵۵ ) یدشقار مورح نداهد رب كوو یراطبا

 درب أ دانا هدرارهش نیما لوق ىت احو دوش كنمولادع ردق هنآ وا
 ali U ا نیر نیل ا براو

۳ 



 ۲۳۰۷ هطانرغ ,هبطرق « رلیوما هدسلدا

 . یدشعا هشقانم ی رلتکر رح راغم هب هرن رق ماکحا كنب لس ر نیطرام الوا د . یدشلا

 ندنتکرحو شا نش ار نوچ ا ی رلق دّمبح هغاق وس قیچآ یرازو ی رهجوز كنملع ه دعا :

 هفملخ ۰ شک وشود یبهدافتسا ندیلاها هن رزوا كو .یدشلدیا درط ند ا ییالوط

 لح كد «یدشمالشا هکعا نقل ینکج هلک مزال تیاعر هب یربمغپ صاوا «هللاضفو قالخا

 هنسیدنکه دهفظو لکشمو . یدشمالاق ترابع ندتعولو هدنانیقلت هن یلاها رکلاب یاو

 ك تاوذ م6 و ۰ یدشمالب وط هدرلناذ دعت سمو لاعف قوح 4 هنفا رطا نوجا كا مدراب

 (تامغا) و (شکاص) ۰ یدرلشل وا قفوم هکمرتسوک ی راث ۲ كنب راک ذ هدنجما نامز ۳ زآ

 لاک ی راروصت تاحالصا كرلنا « شا تباجا ه وعد و قاخ قوچ ر نا الٍ وط هدیرازمک

 .یدرلثماس ایالک [ جک ب یەک و ندا دی دهم ین راب دننکر لطب ام . یدشمالشبقل | هلتیمیمص

 هقرفر یلئوف هنسیدن؟ كهالادبع ن دم « نامز ی رلکدتا مایق هل آ نکو كن هک یتح

 ۳  یدراتمروک يک ا ۴

 راک اراظنا بص هتسدن هک ءارارادمکح نونو دوجوم هدنکلع هادبع ا 1

 هارون ی رارادف رط < شملیکح هسرهش ( لا ) هسرزوا كيو . یدشمروک ك

 نالوا مکحتسم تیاغ ةعسط «هادىع .یدشمر و یمات (رلدح وم) هنسهلح قرایالپ وط 0

 ارجاذ وه ر كوو قرال یاونع (یدهم) «شمردتا اشنا هعلقرب هجم ربآ هعقوموب

 اذک «یسلح اروشر ندرانتو كردیا باخ ا ۳ نوا ندنرادسل هدعب .ىدشملا ١

 هدنجحا نامزریزآ «هادبع .یدشملا لیکشت سل ج ی ومع ر هعرا کاک

 «ءادىع .یدشلواقف وم هغمالبوط هنفا رطا یتسهفاکهسرا و یرانمشد ر دق ه هاراطبام

 یندشماترشابمهرفس نمروک رر وکی غیدلواهدهبافک هجرد ككراتوقندیاقاحتلاهنتسم

 یراسجو بصعت كندارفا تعم «هدیسهفاک كهرامچوا ییدلباارجا .(۱۱۲۰)

 هد(شک اص) قترآ ارک وص ندراترفظمو ءادع .یدشعلهحیشن هل رفظم «هدنسهاس
 ندیالیکشت ین زک ع یتقح كرلطبارص هداهرفآ « شلوا بهاذ هنکحساروطوا

 هتم زهر یناق هرخ الاب طةف «شلک بلاخهدتادب ءادع .یدشل هک وایرهش(شنایع)
 قرالوا وام ندنلاقتسا مد یدل تام ر یتح .(۱۱۲۵) یدشلوا راتفرک

 كنم ۇملادىع ندتناکرا یسلحم اروش طقف . یدشمهتسا كمما چڪا رک ندرلهلداحم

 یرلتراسحو قوش « هادبع قدما راسلا عبانم یبیب هنسیدنک یتلاعفو اهد

 یناعیاضارک وص هنسشب را عیحشل هدر وص كر ی رد ی رلرادفرط نالبرف

 رفس و كردبا ماق هحالس ٌهبرحت اهد هعفد رب هدعب . یدشملا قالت المك
 ندننافو «هادبع ىا ارجا هب راح 3 هن اد وعسم ەدە اس یساهد مولا دسع 9

 .یدشما تاخا فلخ هنسیدنک یمولادنع لوا نو را

 2 ۷۹ ها

ur:۰ بد  

 ۳ Fere FS شا و 2

 ۱۳۷ ه دلج «یوم خدا «قیفر دحا
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 یوم جرات ۱ ۳۰۹

 1 اتاق ) :یدشم ردشکد نونسپ کی ثكشبا یدورو هلا هیدادما یاوق

 1 هرو الماک هطآ <شعا تعجر هدیمودرا مالسا یک ییدتیا طوقس (ومرلاب)

 9 اما هرانتتسبا قلاق هدهطا رایبرف* هلراپرع . یدشمکب هننلآ كراللاپ

 ۱ آ aS لرابرع نریدتباقرت عیانصو تعارز هدهطآ رلبلاغ .یدشلریو
 رع . یدراشما اطعا یتانمأت و قراقروق ندننجالاق هدنجما ترورضو رقف

 وص رصع کیا « شلریو تازابتما یک تانعنع ةظفاحم « نایدا یتسبرعس

 ریت هنلاح تموکحر یرح ییاناحس «هژور .یدشمالاقرئا ندرامالسا هدهطآ

 اوآ یرابرع ژور . یدشمهتسیا كنا دادرتسا ندرلبرع یتیک اح دیفس رحم
 >اس كردبا دیدهن یاقرفآ زور ینکیا یلغواهدمب « شا بیقعت مد(هطلام)
 ههظ ۳ رامالسا «هژور .(۱۱۲۵-۱۱4۳) یدشل اطبض یرلهطا یهدنراوج

 EE زوت ل «ناورف بدهم ازوس « سفافسا طقف « شعا تراش هلدش هیحروج

 .۹۷۱-۰6۱۱4۸) یر,ندهنس ید شت زوب رابرع )۱۱٤۸(. یدشلدیا طبض 3
 لک یرک قراقار هدا رانابتسرخ یرارهش نالولوب هدستلآ یرتنک اح
 ضارقلا هد غ تمالسا هدیدالنم رصع یجنکیا نوا هبلع 2 .یدراشلوا روح

 ۱ ۰ یدشهقبج الماک ندنلآ كرامالسا ىك اح دیفس رحم . یدیا هرزوا یتملوب

 هدیمسق رب كناقرفآ اذک .یدراروبهیرک لصتم هدنسهریزج هبش ایربیا رامالسا
 راو .یدشملبتآ هباتروا راعفادم کیرفسو طقف .یدشمالشاب هفمقبجندنرللآ
 هلعش رب تفوم اوج اتاما و اش رفآ «رلشعا روهط ندیرغم ی ؟ راطباص

 ,N :نیدراشمالشاب کا لاصبا رفظ
 لک ۲ و یرلضم ندماوفا نالا هتلآ دابقنا ندنفرط رلطبایم

 یور یرلکدلیا نامت هراطرایم كنلع هللا فسو « راشعا دسح 7

 تاذر زکلا ندرکف و نالوا یراح هدایناسا .یدراش«هتسا قلا نی

 . یدیا لا دبع ندم یدر ؟ اش لس انعماما رب مش میکح «دوا کی دشمنا هدافتسا

 .E یی ادتبا مولع هد .یدیایغوا كنبر ندننیمدختسم یمماج (هبطرق) هادبع ندم

 3 اکذ . یدشلا تالاک سابتنا ندیلازغ ماما هد(دادغب) گردیک هقرش هدمب « شتا لیصحم

 ٠ كوو كنيد نوجا هرادا یی هیعامجا ته «تاذو ندیا راهظا هدنامز 7 زآ ك ی افرعو

 نکرد و هل وف تكدساک دو نافرع فرص oT ا ااو
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 ۲ ۵ ۵ هطاب ع «هبطرق « رلب وما هكسلدیا

 - روبولو کاخ هب یضارا نوو ردق هنس ره (رأ) ند(هلطلط) هد ۰ رااویایسا ۱

 هنسیدنک شما دیده ین(ایسنالاو) كردبا ليخت رلتیقفوم کی سنوفلآ ینوغارآ فر

 ی رای داو ابا هنسیدنک تب رغظمو .یدشلا بولغم یرلبلاو لاق رفا ندیا قاشا یشراف

 ۰ (۱۱۲۰) شتا ضرعت ه(ینروم) ارکوص اهد سئوفلآ . یدشمردنولو قیچآ الماك
 (هطانیع) كردبا تکرح هرلیرلبا اهد طقف .یدشمامقیچ یک ییدتبا دیما یسهجحش كرفسوب

 كنبرلنا تسرخ دودح یرارادمکع كراطبارم هنرزوا كوا « شا اف هدنسارح
 .یدشلدا ارجا هدروصر یلتدش تیافرماو .یدرلشل اما هن ران ادناموق تسعم سل دب اریسا

 رابجا هنعاص ی رللام نون و یک یراکدلدا ریسا را ایتسرخ یهددودح هکهدهچرد وأ

 نولهلو لیتساق « راریبد یلتدش و هیفامعم < یدرل شلریتک ها رف ۲ یمسق رب « راشلدا

  الوا مند هنسغأ ردق هسادنا هلا ودرا رب یلئوق هد وع هر سنوفلآ ندا زارحا یغلارف

 بی رخت الماک ی راشوراو (سقداق) قحو (هیلبشا) دنوعهد سنوفلآ .(۱۱۳۳) یدشمام
 هدانا و .یدشلا بسک قاقحتسا هدهناونع (روطاربعا) هدنسهجرد رارفس و یک ییدلیا

 .یدشتا ارجا رفسر نوجا طبص ینسیلاوح (وراغلا) هدزهکب راه سن وفل آی وق زیکترو

 یه (قیردا) شق 9 راو ر نیرو وه )4( 2 ۷ 3

ES 
 مالسا « یرلتمدخ هناکی هرامالسا كرلطبا ص

 نهگ 2 ازخأت اهد تدمر یضارقنا هلراتموکح

 یک یراقدامقیج یراشبط ندنسهریزج هبش ایناسا رلطبایم . یدشلوا ترابع

 هد۱۰۹ هدیراهطآ و .یدرلشمهعا نجف یر ف هب ه اند رلهطارآ هلاب

 رابلکیدنو ندرابیع یرهش هدف هدانا وا . یدراشعا طض ندنرابلاو سلدنا

 هدهرص وب .یدرلشمهعا ماق هندادرتسا هدكنارو هدلاح ییدلدبا طبض ندنفرط

 (| وناقزو (اسرهوا ) راهیلاوش وب .یدشمح هللا كنسراهلاوش ایدنامرون هدابلجس

 .یدراشا لیکشت تموکحر, لقتسم هدابلاتبا یونج ارکوصندکدشلرب هنیراوح

 هنسهعزانه تاب یرلربما یتایو یایارط « اتسم « زەرب «ومرلاب ندراب رع

 هنسهلخاد لئاسم كربرع الوا « هژور ندرابلایدنامروت . یدرشمالشاب

 « هغالک | ینیدلوا نکم هدافتسا ندفعض وب ارکوص «شعوروک یک ریشیراق
 هنفارطاین راناتسرخ الس نوتوبقرالبرتآ ندرامالسا «شعوق ۱

 دره وریدراق «هژور .یدشهروس نوزوا كي هراحم و .(۱۰۸) یدشمالب وط

 ع یی و لمم كردمرمما هابل

 نداهرفآ كرابرع « شتا راشخا یهعفادم هد( ایم ) هجنلاق مورح ندنتنواعم
 كسردار طقف .یدشلک هنیراهج رد قلوا بولغم هدنسشراق یرلتوق قاف نلک



 اى 4
 رماف) ند(هبط رق) قرایامآ هرابتعا رظن یکلاهم ینجالواراتف رک ك تیمالسا
 اه كنىد « رابیع هسرزوا كلو . یدشلا ارحا راتحابس هیارنایسا

 مت و هدر كج هدیا حیجر یا ولوب n یک كفسو «هلتهج یتح

 راقوجر رب ندرلبلا و ی واو (اسنالاو) .یدراشهالشاب هک وشود یالوروف

 i دیده ندنفرع راطبای « راشعالبوط هنفارطا كنهممشیمهجوز هلدس

 ااو یشراق هراطبارمینح .یدراشما مع هبهعفادم ی رهش (اسنالاو) نالوا
 هلس ینسالاق لا راناشسرخ كرهش هک ی دراشهالغاب هکمهلسب توادع

 ۱۱ یهاظن هدهدنماسقا راس كءرازج هش «تاسحو . یدراشلا
 رخاو عفد یرلبحااب نلک هنیراتکلم < رارویقروق ندرانایتسرخ قترآ قلخ
 "]یحنتاآ «یلع یلغوا (۱۱۰۷) هجندیا تافو فسو . یدراروبتسیا كما
 یدشملبهدیاهمادا ی وق كنيرارادف رطردق تدمرب هلتیرفظمیبدلبا زارح |یئراق
 رب هلرانابتسرخ ۳ ۵ ا نرم ترا داو سوغ زا لق

 دیا هصفادم ینذوفن برع هدایناسا « شمتیا هدلآ راتیرفظم مهم كرها
 ان E هلا ىلع ص دوجو تابثا قرالوا n کب

 و نادىم هنیروهظ كنهقرف فلاخم ییا هدایناسا «شمردشلنکذز هلبا
 , ایلنا هتنادیم راع رارکت كرلنابتسرخ یرلتکرح رضم ةایس كرلطبام

 ۲۱ رایتخا ییهمفادم اغاد ناه رلن اتسرخ یر, ندنسالستسا طبارص . یدشلوا
 هدایوروا هدهرص وا . یدشعا لولح یامز قمالشاب هزواجت هدنوجا رلنا یدمش
 وج رب ن هتسیا كأ ارحا سدقم برح یثراق هرلمالسا .یدرویلب دا ارجا یراهر

 راه یلنوسنازه هللا دنوعهر لا وغروب ندرلنو . یدرلششوق هبانایسا ریل
 نارکش ًهمدقت سن وفل آ لارق هکیدرلشلا افا رلتمدخ كوب و هجرد وا هرلنایتس
 ۰ .هشالارف لیتساق دنومهد ندرلنوب . یدشعا غوزت ینرازق هرلنا هرزوا قلوا
 یدشلوا للا هنمسق نالوا شيدبا طبض ًاساسا تایناتزول ینمی هنفلتنوق زیکرو
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 Yor هطا رغ «هبط رق ۰ رلب وما هدننلدیآ

 بهاذ هنکجهدیا هيا هدایز اهد یرایدنک یشراق هرانابتسرخ كرا هدا

 یاکرحو باسا كفسو .یدشملشالک | ما شا ارک وص تدمر طقف .ی

 مماج رب هدناهفصا

eیشداقهتسمشل رب هد(ابسنالاو) هلدبس «فسوت .یدشمالوا لصاح هلربأترب ین د فرص  

 «شمریک تقو هلراتهافسو راشبنج رلهنس قوج رب « شماع ولوب هدشبشت رب چیه



 غاراسلزنکلای .یدراشُما عبا هنب رلیدنکی رارادمکح (انناتزول)و (وراعلا)

 یدراشلا بلط دادما ندراطبا رم یشراق ءرلنابتسرخ یرلریما

 ےس هدوشناس یلارق نوغارآ هليا سنوفلآ یحتتلا نامز وا . یدراشمهمهدیا

 اس ۶ شتا زارحا راتیقفوم رها ردق «(یسروم) دیس ۰ یدراسشمدپ
 لط) هدساوفلا یجنتلآ یک کیدتیا طبض لیا موج ییرهش (اقسهوه)
 . )6۱۰۹۰.  یدشللا ارجا رانیقآ هنابرخ ردق هنیرالحاس (انایداوغ)

 ۱ ا «تیرفظم طارش ىجا. كا: نوا راهالسا هدانماو

 ۶۱ هدننب یقلخ تکلع ییاو طقف . یدیا یرلغبا تکرح ًادحتم هارابل

 رروک ین رلارح فنطا كنامابسا فتو: ىد کا نا قباح كب

 یلدا. یدععایوا ی كر هلا یرلارو لاحرد ا

 یدراشا تربع هفشارب مقع یرلنا دلردیا دوم هنسوزراو دصقم كفسو

 ۱ ۰ یلزک هربندرب فسو . یدشمهالرا لصاح جز ر چه ندنربغ و

 | یونج هدنحشا (۱۰۵۹۵ -۰۵۹۰) هنس ترد « شمراقح هادسم

 هوم رف) « (هبطرف) . یدشمامالوا یراح دو هقشاب ندنذوف هلراط»اه

 ۱۳ تاتو تمؤاقم رب چیه (هطانغ) و (اغالام) « (ه رلا) « شلدا

 ) کیدتیا تماقا هلدصتعم یجنکیا . یدشلوا ماست یشراق هت راتوق قاف

 5: ت هلا ادق یتسهلناعو وی هنک تم 6 نشه اغلا كفنسو هدیرهش

 1 یرلرهش (اسسنالاو) و (اینهد) « (اویناسق) هدیرانادناموق كفو هدانا

 ۱ یالوو و ثفسو :(۱۰۵۹2) یدشملسهدیا هظفاحم یلالقتسا یرهش

 یدرلشلا عیاض ی راتناتمو ترهش يکسارایلسلدنا هکی درویبرتسوک هدیسالبتسا
 و طئاسو یون ایناساو اه رفآ كفسوب « یسلاها سلدنا هکللاقحا



 ۲ ۱ هطا رغ «هبطرف ۰ رلب وما هدا

 . یدرارویعوشود ًایمطق ناینابساو اهرفآ هدانا وب یرامالسا قرش ۳
 یرلهلسف اش رفآ «هدن رالوح برغم یرلعفادم هناکب كتسءالاسا هدانا وا

 قلوشت ندنف رط نافشابن هللادع یسکیا ندرلهلبف و . یدرونولو د

 داقتعا هنیرافدلوا رومأم هیالعا یتمالسا ناش هللافرطنم كنب رایدنک هارهابدیا
 و .یدشملرو یعان (راطرا ص ) هرزوا قلوا هنسانعم (ءلا لها) هرانو .یدراشعا

 كبالادبع.یدشع ولوا بلق هنلکش (دیواروم)و (طوبارام) ندنفرط رال ویناسا مان

 هللروص وب « قمریدنایوا هد تایسح هدنرللف یدصقم نده وشت یراهلیق وب
 طض رارب قوج رب هداشرفا یلاش راطبام . یدقلوا لئان هناحوتف یک یی

 هنب رهش (تامغا) هدننب رلغاط هليا زک د كره ین رلغاط (سلطا ) تیام «رلشمنا
 (تامغا) رکبو با .یدشا رومأم یرکیوا هنسهرادا كرلنوب هللادبع .یدراشمشل رب
 رک ا هداقش رفا 6 شهر و ناو اوا دعاسم هر باستک | كن رهش

 .یدشللا سیسأت ینرهش (شکارع) «ربش رب هدوا یک یراسسوم نادناع ندیا
 ۱: یدشمرع هنیرادتتا دب یموکح دوش نولو فسو یسهدازهح و اکو

 فقاوهروما هرادا .فصتم هللا یوقو دهز «بانحیلاع «روسج «نافشا ن فسو

 هدنشس یعاوقا یک یفنیدلوا دوجوم راقو رب با یتعاطا هو
 ۱ .یدکلام هدهلئاضف و فاصوا كج هاب هلکوروس

Eیدشلدا باحا سد ندنفرط راطبایم هدنجما نامز ر زا تاذ  . 

 ندراربسا ییدربتکندسلدنا هراز ینیدلآ نیتاص ندنلحاوس (هنک) «فسوب

 . وروب هنیرزوا یرارهش (هنیکم) و (ساف) كردیا لیکشت ودرا رب یلتوق بک
 و فسو . یدیا هدنلا كن را لب اع هب رز و بص رهش کیا و نامز وا . یدشم

 .هدیا تمواقم یش رب چیه هس رای راوس شهدم گو نیک دما هدلآ یر رهش

 یف رکید « راشما لیدبت هناباص یجرلق یمسق رب ندررکسع و . یدشمهم

 -الآ ینرارهش (هلاس) و (هحنط) « (انوس) كلردا كارتشا هننایرفظم كفسوب هسیا

 كفسوب یسلاوح برغم نوتو قترا . یدراشلا روم هرارف یدو ی قر
 . )۱۰۸٤( یدشم رک هتل یسرادا

 ۔ ارم « هنیرژوا تکا یراقدلوا راجود « یرابرع ایناپسا رزم هداناسا
 زومادابو هطانرغ « هلسشا .یدراشهالشاب هدادمتسا ندراطب و * م



۵ 

 یوم خرات ا 0٠

 هکدتک كرلسنرپ نابتسرخ : یرلهکلبم ینیدلوا ضورمم ندنزو ماظتنا مدعو

 راثمانوا راحود هاعلاص هدام را اب رلم راس 1 2 ا یا زکلاب 7 ۳

 ۱۳۳ یر میرم ا رم رق رک
 ءادرط ییلاو قراقیچ هنسهطآ (ایندراس) رایلهزیپ هلا رابلهونج هلم زا

 زپ هنیراششت نالوب عوقو نوجا دادرتسا ییهطآ كرابرع . یدرلشلوا
 ر كتسودرا مالا اش روا هدنراوج (یرابلغاق) « راشل وا

 ۱۳۳ رانا روف لدتا رایلهونچ ازکوص اهد . یدراشلا
 ءامالوا لئان هتتنواعم كنب رامالسا اینایسا راداصروق وب . یدراشملا

 :هدباهدلآهحش رب چیه هدندرانوب طقف «راشمتباتعجارم هنیرارادمکح

 .۰ یدراشمالاق یلاخ ندنسارجا رانیقآ هیابلاتیا رلبرع هفامعم

 .هتیرایرسرس ایدنامرو « هنمشد ر کی هد( نرهلاس ) ورغوط هنیرلهنس
 : هدیماروا رفس وب نکیا هدنرللآ ( تناراط ) ردق هنامز وا .یدراشمتا
 ۱ دیو وا رلبیع . )۱۰۳۰ یدشعلا ندنف رط راسا وب هلا یعددای

 > .یدلکد دوجوم داحا امطق هدد راب رع .یدراشلواراحود هض رع

 > هدي أ ط وقس Suk هده رصوا«یدبا هسالوا فالتخا هدودنش رالایدنامرو

 | هدلآ زونه یرلهطاو یراتیروهمح الاتبا هحینلک هنیرلهطا (ارا هلاب)

 زدنف رط یر, ندن رابلاو اسایسا نکیایزک, سم ناصروق هلتقو رلهطا .یدشم
 هدنسهضوح دیفسرح و ااا هداننا و كني راب رع اش رفآ . یدشلذیا

 هوا رم ا قق تباف ea ی نف

 ا دیدشآ 5 تاقرب
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 ۲۹ 2 طرف «هبطرق ا اا

 .یدروبشللاح هکعاراذکجارخ یرلنا زی نوش و ۱
 یقجنآ رلبرع .یدشلوا رحنم ههحش و تالداحم نلک هعوقو هدنندب رايا

 كرديا هدافتسا ندنابراجحم یلخاد ندا او (۱۰۷۳ -۱۰۰) تدم هنس یدب

 4 یارم كنم رلاباب يلغوا چوا كد ان درف هداتناوت .ىدرلشمل الوب تمالس ةراچرب هنب رپ 3

 یسنوفلآ هللا یس راغ ۰ ییشدراق کا الوا ۰ aa «ی رلکو و سس یدررویماش ۹7

 هلطءلط هدی رکید ؛ هدضتعم یربما هبلسشا ی رب ¢ شمراقیح ند(نولهل) و

 - وا فلت هدنسهبراحم (اروماز) یسیدنک طقف . یدشلا روبم هاجتلا هوم

 (ندنعیانص بیع) یمسر راوبد / هدهرامالا رصق

e ۱ك ندریما هلطءاط ساوفلآ . (۱۰۷۴۳) یدشلدا توعد سنوفلآ ها ماتم  

 و قح . یدشمهتسیا كغا زارا قارادتنم اعاد یفراق اکا نوجما ییدروک ا ۳
 ینسامل ۲ لد-ضتعم یجنکیآ ك (هیلیبشا) هلا (هبط رق) كر هردب وک هلس هن و اعم رکا هاذ ِ

 ا بیلص یشراق هرلمالسا ارک وص ندنافو كدضتعم قفتم «سنوفلآ" .یدشلآ لاج

 هلصوصخ .یدراو یرارکسع هدید هرج تباغ كسنوفلآ .یدشمالاق یلاخ الصا ندنسارجا -

 روپعمرب ۰ . یدشلوا.قفوم هکمردننا لهر مخو ك مرام ا غیردور) « دیس
 ۱ ندا دادتما ردق هنلحاوس یر (ژاا) ندلیتساق eê ردق ۰۱۰۸۰ ند نامرهق

 «  شا هرصاح هدهطیلط سنوفلآ . یدشمالق لا ندکغا بارخ یرارحم قوتو
 ۱ .یدشلواقفوم هل آ ی راراتخان اکو قرالوا لا هنن لیست كنبل اما «هنتنواعم هلدابعن

Eیاد کش عولخم ك هلاطدلط . یدشلا اقا هلیلاح هدیب هیعرش کا يکي هظفاع  

 : ا ماقا راہتخا هد(ایسنالاو) رار هلس اکدازو تور نونو تاذ و « ۰ هجناک هن 3

 - رط یرب كنبرپم (ژات) . یدزئاح ییمها رب كوو كب نوجا رالومناپسا یطبض طی
 ملست به <« (اعروق) « (راصفالادوغ) « (د.ردام) « eb رلماکحتسا نوو ند



 یوم هفعضییلارف راوات الوا دوم ا ااا

 شا قاحلا هنتموکح یدنک یاس وق لسشساق تادو هکنوح «یدشلا

 ۱ ینلکش یسفعطق طابتحا رب اندام
 و یجرب هدانناوب .یدرویبدیا افیا ینسهفیظو لوغءهرق یرلیا كغانابتسرخ
 رو Ss اح (لیتساق)و (ن ۶ (یاتسی) «(ابسیلاغ)(4 وتسآ)

 ۱ ار هتوف یلارق  نوغارآ هیات



 ۲ ۷ هطا رغ «هبط رق 1 رب ومآ دارا

 ینح «شههمهدیا باستک | تبقفوم رب هجرد وا هدتیادب دضتعم ینکیا ارکوص
 یربما هلطبلط كی(هبلببشا) هللا (هبطرق) «ثانسکیا ندنرارهش مهم كا كنتموکح

 لبتساق هنیربما ةلطلط هدانا وا . یدشهروک هلس ینکیدادیا طی نو ۲
 یت نالوا هنسدنک كنیلاها طقف .یدشعا تواعم سنوفلآ ا یراد

 ینضارما كنتم ۹9 (هلطعلط) هسرزوا كنوت «شمتسا دادرتسا یرارهش و ,هلبسح

 .یدشاوا قفوم هکمتیا طبض ی رهش (یسروم) هدمب ,شملیا حیرست اهد تاقر
 یرلیسپردا كردیا لیمشت ردق هنیرافرط ( هریزا )و ( االام ) یتاحوتف دابع
 . (۱۰۷۵) یدشملا روح هکملکح ردق هب(هتوس) ابو (جنط)

 قرالوا ا ندنراتتفوم و كداعن یراربما زو اداب و سوغاراس

 لاحرد یشراق هض رعت وب داعن ید راما دټع قاشا ر شهدم یشراق هداعنب

 دقع هدهاعم هللا س ز ول یتتلآ یارق لستساف « شمهتسیا دادما ندرانآتسرخ

 "کرتشمیرارهش هرلاو هطانض «زویاداب هدریدقت یرلکدتباتیرفظم زارحاكردا
 نلیدیا ارجا طقف . یدشمرو رارت هکلا رظن فرص ندهلطلطو کا ءرادا
 ی رلقاریاب هرهش لاحرد سنوفلآ ؛هحنلیدبا طض هاطاط ز کلاب هدنسهحش هرام
 »¢ نکا ناصع یشراف هدا عن سا دنا نونو هرز وا ثداوح و .یدشمسا زکر

 ۍهلسن هراناتسرخ نانولو ۍراعسط نمشد كننضارا نارو ۷
 كن هلاعلط هققط | یف .یدشلا فالکت هداعن ین زاو ندتساسر ندیا جاتا

 ر نونو r .یدشمرو تسس هرابرح یلخاد حسخ كيو ملأكب «ىطبض 9

 وا ریزورز تامقرت نونو نانولوا باستک | هنمان هرشپ عیانص «تااسمو حلص

 .یدروبنولوب ضورعم هراهجاهم شهدمرلرهش «رویلاق هدنجما قلناشیربرابوک «رویل
 مق هد( هلښشا) هنر كيو «رولوا فسضنم یتمظعو کیو كن هطرق

 <« روسدیا لست یت رفظم كلرانابتسرخ رابرح یلخاد و نوئو . یدروساالوا

 هنطسوكنءریزج هبش اردت لرانابتسرخ یتح .یدرو-بلیاربمعت ی.راتک الفکسا
 لتساف ورغوط هسرهنس ٩۰۰۸ یتح . یدرومدیا ليسا یترامهل رايا ورضوط

 راعقوم مهم تیاف هنیرلیدنک یاملس هلبا یدهلا دمع «یوق نولسداب هلبا ی وق
 هدراهراحم راب اهدو ( سوتننک) كرار و .یدراشلوا قفوم هکمریدتا كرت

 هبراحم هدنسهرآ یرافص مالسا كسوبقسپ چوا یتح «یرلکدتیا مازتلا یرلمالسا



 یوم خرات ۲۹

 هز یالب نونو كداعنب 6 تب راسسّوم « كردیا بقعل تساسرب هناسهام

 ورق )ى ی راقدلآ هداشا تچ را (هلس) i لا لج) ءراشملستا

 یجما كنماح هبط رق

  هتراشرا یلخاد كسرازادمکح (هطرق )و (هلطلط) هدعب .یدراشل ا طض هدى

 ا اوب e دانچ اد یا یریما ب 0 .ید راشعا هلخادم

 1 ر ك ارا ىزا هیطرق ارکوص ندکدبا درطو
 ۲ «دز(هطانرغ) و (الام)ارکوص .یدشمعا افتک | هدهلتقفوم و یربما هلبشا
 | ندسابرقا یک ینیداوا بوسنم هدوم یربما اغالام . یدشمهتسیا كما هدلآ

  یشراق هتیريما هیلبیشا ندبس و . یدرویولو هدنابسانم هدهلا یریما برغم
 ۰ یدششار مقع ی رلش شت نوت و قراراقبح 7 ۰ رواک.ذح 6 لک.



 ۲ ۵ هطان یغ ,هبط رق « رلب ومآ هدنلسا

 امسنالاوو یسروم ندیاقاحتلا هرخ الاب هرلن و و سوغاراس «ادیح «هلطبلط «*,
 یضارقلا كنب راب رع ایناسا راهسلوا شمتبا هظفاح ین رادودح یدنک یراتم

 وکلا هد۱۰۲۵ ۰ یدزامالوا یعوع هحرد و یلالحمضا « عیرس ردقو 3

 ینسهبنره قللارق یرب یه ادعام ندرلکب قافوا قوح رب هدهنات هجرد ؛هدسلدنا |

 < هسا ةن ومرفق « هبلسشا « هبطرف : راثو . یدشمتا لکشت تنوکخ ی ا 3

 یتغناب كتموکح رب یربآ هدهلطیلط . یدیا یراتموکح هطانرغو هریزطا «افالام |

 - وطوا هدنرارهش زوبادابو نوبزیل یرللارف كنااتیزو) هلبا (وراغلا) .یدشملوا "
 (هبرلا): هدرانا .یدراو تموکعچوا هدنلحاس قرش كن(هرلا) زنکلاب .یدرارد
 .یدنرابعندن رلتموکح(ایسنالاو)و (ابنهد) «(یسروم)هدنسهرآ یرهن (اروک# هس) با 1

 هنیراتموکح (اقسهوه)و (سطرط) «(سوغاراس) هدرلنوب «هجنلک هنیراتالولمش
 یدرلشمسا م اقا 3

 لکشت هدهدحیتم تشهرب هدنررآ ریارب هلکمهما داقنا هراهفلخ رابلاو اک 7
 ندراتاقر «راردا هظفاحم یناالقتسا یرا یرآ یر يه نامزوا . یدراریلیبهدیا 3

 -ریلسب ه رتک هدوحو مام 2 نکم ريغ یس لع یشراف هراناتسرخ كرديا درج لک

 ناش ریل هسزکیدکی ناز ود دیاتلط سد ؟ احر یمومع یسهفاک كران 9 ۱ 3

 را یوق رب ردقوا یشراق هتسهباللبس شف ندب ادب ده یرایدنک «رارویلاقلاخ 3

 هنتنطلسبرع قراریق یتمواقم هو نوو كنب رصنع بع هدنامزرپ یراقداع ولو 13

 . یدراروسروا یرایدنک 8 رب 3

 لا هنسابحا كتفالخ هدنرود یضارشاو كنسرابوما اینابسا را تیام 3
 ( هلطلط ) و ( هلسشا) زسهمش چه « راندا تربع هدایز 3

 هسیایرازادمکع- (زوبادا)و (نسوغاداس) نالو یراوشموق یوا ۱
 هلتکاحزارا یشراق هنیرارهش (وراغلآ )و (نوغارآ) نالواراوج هنیرایدنک زکلا
 لئا امام هدصقم یرلکدتبا تلقت یرارادمکع هملبشا طقف . یدراش۶ا اف ا

 یراقدنولو هدنساتروا كالو رب نایارغوا هماسقنا هدایز لا راو ۰ یدراشلوا "

 هدنرللآ ارکوص .یدراشالصاح تبقفوم یالوقكب هكا دودح عبسوت نوجا "
 یسهفارغحتعضو كرش .یدشلوا یسلک لخد هدصوصخ و هدكتخح اب نانولو 08

 «تاوذ ندا تموکح یارجا هدارو .یدا لود یتمظعو تورث عفانم «لمکم



 یوم جرات ۳۹:4

 هدلاع ینیدلآ هنیرادتقا دی یتموکح دومح نب ىلع . یدراشلوا نمشد
 ۱3۳ ا طقف .یددومدنا تقادض زاربا هرایومایسهمطق سادنا

 دع یحنکیا ۱۰۲۳(6) نهرلادبع یحنشب ۰6۱۰۲۳ -۱۰۱۷) نمحرلادبع
 ءواق هدنرلدرآ رارادمکح یک: (۱۰۲۰-۱۰۲۹) دمت ن ماشه 6 6۱۰۲۵-۱۰۲۳)

 :یدراشمتا وح SEE رلتوف عبنم كوص قرایالشاب هتیراهلداحم شد

 ءرف دعاسم هلا كردیا دیلقت هناصارتخا موئشم و هددوج ی دید

 زا ی ا هلا ا مت ا هرز زوا یف و كد و نب یلع ؛«شمریچ

 هارتحا نیوروب ین رازوک «ندقاش دوجوم هدن راس «تکلع لاح رهاحصب رح

 راهزوایم هنادنسدوخ ملأ وب :یدرارویموشود ینررلکدتیا هدافتسا كرانابتسرخ
 قهراداتیزکرم «رابرع . یدروبملآ هرابتءارظن ًابمطق هيم ورع عفام هدنساتروا

 رخ 2 دیا داحا هدنلا رلتموکح قافوا قافوا ارك ونص ندکدتسا وح

 ا :یدزارلسهبیا زازا تمواقم رب :ماود یراق
 وا سی ی رانی الثم . یدراروباشای هدنلاح قالارف چاقرب عبا ریغ



 YET هطاب رع «هبطرق 3 رلب وما 1

 هلدوح ی « اانا رب کی < شمالشاب یارک ارکوص هنس ییا رابرح نت

 .یدبا دوحن لعیس ر كن هاسف ی .یدشمشب راق نوتسبلاوحا هسرزوایروهظ

 « دو ىل . یشع ولوا باختا هنکایلاو برغم ندنفرط ماهه ینکیا تاد و

 ینیدنولو هسیا دوج نب ىلع . یدبوسنم ههمطاف ترضح هلیسبالوط رایسیردا
 . یدرومروص باسح هسیک رب چیه ندنسیدنک . یداقم الماک هدشالو

 RI رک هیت

 مس سو موش بنام و اونی موج مر i ز

 فرط ما كنعماح ارا

 وصخ .یدشلا ككرادت رکسع هنسیدنک «شمردنرا راپ قوحر ن «یع

 .یدشل و هدرا رکسع قداص تباغ هنسردنکهدنحما رابر رایو رلس رغم « رابع هلص

 یسهععق یراوس رب شهدم كرهتربتک راز ندنرلجما اقرفا هدنامز نع "
 رک رج اوا هی ارا سا ھا ردا لاکا یتاکرادت دوجن ىلع . ىدا لکت 3
 یتسامقبح هب درو دل رکسع مساق یسلاو (ءر زلا) و (اغالام) یشدراق ت یدشعا 3

 تاذ و نوجا یيدتنا ترف ندناملس سک یه هدانا و . یدشمردشالبالوق

 دبالایلا هدوح نب ىلع یرافلخ كوص كرلیوما طقف « شلدیا علخ هدهظح رب



 یوم خیرات 4

 ةچ هنیراوج (هحطراق)و (افالام)هد۰٩۸ ارکوص .یدراشاواروبح هکماکج
 رخ ردق و 9 یدرلشهملکح یر ندعا امد یماح (هریزا)

 شور 6 هش «نامزوا . جا ا تو رظن اج

 0 70 عن ES ا

 ۳ ندب و نو و ی بسر« فیض كرم

 EL ینطوقس كرايوما لاح و «شلوا 5 نامز رب ةعانش
 ۳ . یدشللا حیرست ینرلالوا راجنود هضارقنا

 ارجا یثأترب ددش تیاغ هدنرزوا رامالسا یتییلاغورفظ كروصنم
 یورو یدنا وزرا ینسالاق هدندافحا روصتم كنم وکح دوش رادو

 3 وثد را ۳م «ندسسو . یدقو یلغوا یخ + هسلا مات

 و :,یمزامالوا یضار اب رو رر چسه هط وقس در و

 اینا و 3 .یدشلدا زارا نا دوو ِ هراز اوج

 ۳ E لارا لنق ندبا ات ٤ رايا ریس ا
 ه یجنکیا « ناملس ندنساسور رالاه رفآ ۱۰۱۰ -۱۰۰۸) یدهلا دم

 HA >] یتفالخ ماقم ناماس رارکت ارکوص اهدو (۱۰۱۲ -۱۰۱۰)
 7 اج 1 e (بطرق) و شهدم كلا بیاد ج

 رو ۴ 2



=a e" 

 REE همان فا بلمرق ها اش 3

 چیه هلرلبرع هدزکد رللوتاپسا .یدبا یمیبط یرلعازاق كرنا قیقاف نونو قترآ هدهراحم .یدسسوم هیرزوا كرکع نت نونو, راوی .یدنوچا ناز ریس قت _ هدوب .یدرالک هلا حالس نامز یغیدن ولوا نالعاداهج زکلاب لاما .یدراردىا كرادت هما
 (سشداق) :یدراو یسهرح ةوقر شهدم كرلبرع هکن وچ ؛ یدرازمهشو وا یو "تقو رب

 یتافس قوچ كب كن هفیلخ هدنرلناهل (نوغاراط) و (سطرط) «(هب رلا) « (راقنلا) « (هربزجلا)
 .یدراو راهناسرت لکم یاوداو تالآ ,مظتنم تیاغ هدنچوا كوص كران اما و . یددوجوم
 ندیلاها .یدربلیریدننا هزکد رلیک نا ولوا اشنا هدنرهاکتسد (هیلیبشا)و (هحطراق) هنس یه
 مشق رب رکید . یدرارریتک هبابناپسا ینسهمتما كق ۵ ۰ ررر داب یرلیک ترا یغوچ رب
 اس كنسەر زج هبش ابناپسا هداتنا و « راردیا ارجا رلنیقآ هنراتکلم نمشد هدژناصروق

 . یدرازالات لاخ السا ندکغا جاعرا ی رنایلاتباو یرلقنارف ادعام ندرلن ايتر ام

 <(۸۲۰) راشمشارب هتیراهطآ (رآ هلاب) هددنفسرح رابرع ۱
 ما هطا و . یدراشمشسا طیض هدی(هقسروف) ارک و 1

 (ایاتسرام) و (لرا) راب رع . یدشملاق هدلاح رب لقتسم )۸۰—۸٥۰٩( هن- نوا

 رامالسا(۸۸۹) هدنرخاوالرصع یجنزوقط .یدراشمنا امغب راهعفد ددعتم یراوج "

 (سناوو ر )ندع وموب .یدراشلو عقومر, دعاسم تیاغ هدنراوج (زهورطنس)

 نسسأت ینعقوم (هنتسفارف) هدارو نوجا ینیدلوا لباق كجا تکرح طاق هه

 . یدراشلا لاغشا هدنروص یاد یفوم و هدرصع ی وا رابع یواش. ۱

 راثقآ هتیرلجما هسنارف یمسقزکید نکیاهدکشا لاغتشا.هلتعادز ی 1۱ وا ٩
 املاتا هللا هسنارف هد۳۵٩ هلجزا . یدراشمشلاح کما مالسا یتلخ كردبا ارجا

 هب(ه رج رسا)و (هلاو) .(نهتناراط) «شلدیا عطقنوجما تدمرب تالصاوم یهدننب
 . یدشلدیا روبج هترجاهم یسلاها (نواوط)و (سوزءرف) «شلدیا ارجا راثقآ

 هد۸۶ع ۳ .یدشل وا راحود هنض رعآ هكرلبل ایوان دناقسا دابراپ هداسایسا هدانناو

 قمصاب نیزسنآ ی(نوبزیا) « راشاک هیابناتیزول هلبا یک ردق ترد یللا راتاټ رون
 دادما ندنراوشموق نوجا قمراقبح یعوق راک البتسا وب یلاو . یدرلشمهتسزا

 رفسو «راشملبجا هزکد رایلایوانیدناقسا هسرزوا كلوب .یدشلوا روبم هکمهتسیا

 ( هیلیبشا ) (۸۵۵ ) هنس روا . یدرلشما غوا هضرعت هدنراوج یرهش (برغلا)
 نوتوب كن(هیلیبشا) «راشمهلیرابا كردیا بیقعت یررهن (ریوکلاداوغ) ردق «یرهش

 وزرا كمشلرب هدنروص رب لسانا هارو تح . یدراشعا بارخ ی راشوراو ۲

 یرک هنیرزوا یراضرعت هدکلرب هلبراهلسق دراخبش نانولوب هدراوج طقف «راشمنا "

 ۱۳۹ ه دلج «یعوع مرا «قیفر دحا
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 رارکو قاشا هدارما ۱ أ

 یملح اربا «یرکسع هناخاتک یوم رات «قیقر دما



۷3 
۳ 
#0 

 E. e: ۳ ۹ ۱ یوم خرا . ۲۶. ی

r 

۰ .۲ ۰ ۰ 9 8 
 برام ول ۰ یدرراشعا ازجا هب راح ر أ لوبو هدب را وح (رصلاذءاق) كردبا قاشا ۱

 | یدشمانوا رحم ههحش ر چه طقف « شما ماود دف تاقا ندحایص

 - ادنمهب راح «راشمرای یرارو اط برع یرلیراوس ناتسرخ زهج هلراربمد تیاه

  روصنم. یدراشمبا لنق هدنروصرب عبخ ,یرامالسا ,نرتسوک تمواقمو تاب هدن
 بان یهجرد كوص هساراناتسرخ .یدشمالشاب هتعجر رار هلقفش «نوک یمآربا

 ۰6( م۱۰۰۱) یدرلشمهمهدا ارجا بقعل رب یدج هلتهج یرلفدلوا

 كنج « تبولغم وب . یدیا هبراحم كليا کیدا باغ روصنم .هیراحم وب
 تس ولفم و « روصنم .یدشلا لصاح بارطضا رب ملا هدنحور نایاشاب هل رفطو

 یوادنآدصق یراهشرح شالا هده راځ تح .یدروسمهتسا قماشاي قترآ هنيرزوا

 - کل هلت واغمراع كنمان قالراپ «هنغیدلوا ابه كنبراتبرفظم نوتوب ««شمهمریدتیا
 رح هاروصتم . یدشلا تابح كرت هلرهک هد یراشاب زوک ءكردنا اف هنکیدنل

 وا رثأت و .یدشلوا لصاح تیسونأم رب میظع هدودرا نامز ینیدلوا عیآش یافو
 وع هد قرش و ناش هعفادم دارلبع « رار هلسافو لروصتم <« هک یدبا هحرد

 - الف و ربع هدننامز كاللادع لغوا كروصنم طقف .یدرلسهلدا نط شلوا

 ی رلارمح نوت هلو ان ولاتاق ( ۱۰۰۱-۱۰۰۸ ) هنس ید ماع «راشلآ یماقسا ا

 هدنسهر زج هش ایریا « رلهراح ییناق و .یدراشملق ضورعم هرلهمداصم یلناق

 | لکشت یتسهحفص هلوص هارهمصاحم نوزوا ندیا ماود یر ندرا رصع

 ۰ < كجهدیا لصاح فالتخارب یلناق هدننب رامالسا زابرح ییخاد هسیا ارکوص اهد

 .یدکج هیلی نیمأت عفانمیطقهرانابتسرخ «كج هرو تبیبس هنعایض كلاحر كوب و لا
 ۱ .نونوب كروصتم . یدراروسولو قئاف هرلمالسا هجکلر کسع رلن ایتسرخ هداتنا و

 ٠ لصاحهلریغو تام ی, درتسوکهدهرادآ زرط ی رارکسع «ی مو تقابل كنسدنک یرلت رفظم

 تمواقمو تام هدنسشراق یرلبراوس كروصتم . یدیا هدنسیراوس یوق: اک . . یدشلوا

 ..شهدمیشراق هرلبیع زتاردا لوبق یازیهجم ریمدو یراهرز رللوسایسا .یدا هدنجراخ ناکما

 < رراپا ی ۸5 رلملعت حلیق و قارزم هدنراکلجنک نو و یرلنادناموق . یدرلشع | هداآ حالس رب

 .  یدرردبا هدافتسا ندنرلتریغ و هدزلهرابم یرلکدتنا ارجا ,یشراق هرلب رع ا رک و ص اهد

 ۰ قاوزا كتيئدم رب قرتم « هنرلبشیا تراجو تعارز یعرلتداع هنارواکنچ یکسا هسیا رلبرع
 . .«یدفلکم هللا ه رکسع تمدخ سکه هدراتموکح نایتسرخ .یدرازغ | حیجرت الصا هنناظوظحو

 مه یدراراکوروس هدنرلشی هدی رلعبات « رزدنک راز هللا زادمکح در نو و رازوبنهس
 را یرارکسع یراکدروک موز « رلهفیلخ «:یدا تسبرش هدنناکرحو لاعفا: سکه: مجزلبرع

 بک ا ا )و



 ۳۳۹ هطانیع هبطرق « ریومآ هدسلدنا

eروح هرارف ارکوص اهد و احتلا هالخاد یراروس نولسراب  

 راهعفد قوح رب روصنم . یدشمالغاب هجارخ ییلاها نوتوب ارکوص ندک لبا

(46-A)ردق ۰( لهتسوبموق ) هدنر ندرلرفس وب « شلوا لخاد هیاسلاغ  

 ینساسیلک ( قاژ نس ) نالوا ربتعم و روہشم هداملاقوف هجراناتسرخ كرەلیرابا
 .ردیوق هنسولوآ كيما هطرف قرع ریدنوقوط خەن را ۱ ٩

 (هدننا رس ار ) یرارادمکح هطانیغ

 ءشعا بواتغم هدیزهدنانرف راف تنوق هد(لبتساق) ارکوص اهد . یدشم
 هدهسیا شللا روصت کما میسوت یتاحوتف بقاعتم یراتیرفظم و راتیقفوم وب
 ندنلما و یدک یسالوا روح هغر دصاب یابصع هارلساب ز کەداقر 3

 .یدشعا مورح

 ۔راب «یتحس .یدراشما ږاتخا یضرمت هدراناتسرخ زملکچ اک 0
iy,یسضارا نوو هللا یعدرای كرلنامتسرخ ی هدهسنارف و ءلرو نلیدادرط  

 رفس و « شلراص هاحوتف حالس را رک روصنم . یدشلوا قفوم کما هدلآ

 برخ « یاوتم و راست ر نانتسرخ نامزوا . یدشلک بلاغ هدنسهب رام (ارهورهج)

 یشداق هلیرلت وف نونو یشداق هنیرلنمشد شهدم كرهنلئدح نوتسپ ندرلتک الف ۱ ۱

 LE ¢ نوا یاش یلارق نو هل ءوشناس لو و ,یدرلشمرو رارق هغمر وط



 یر را ۲۳۸
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 نشا ماود هنس ۳ اهد تایصا یهدنش رلنابتسرخ هلرابرع

 : ریمار یحنکیا تیاه .یدشلاق هدنف رط رامالسا تىق اف نوو هدنفرظ

 اود )٩۳( ردف هتنافو یک ینکیا هکر اتموب «شلواروبح هنلط هک رام هل دام

 ۳۹ ون فرو هللا ی وق لشساق هدنغالارف نو هل شل اتسرخ هدانناوا .یدشل |

 ۲. همهدیا ماود هنامصاخ قرالوا فض راجود هلراقلقیشیراق یلخاد یرلکدتبا
 4 ۵ هنسهفاک د كرلنمشد كج هديا تمواقم يک ا نم رادع .یدراشم هم

 لوقىم ا اهد یهدافتسا ندتلاسمو حلص هدلاح ینیدلوا كلام هرادتفا كج«لیا

 وعنا «شلوا تسود یممصتیاغ هلاوشاس ىلارق لشساقا کم |

 : 0 .یدشمهجا هلداح الصا هلرلمالسا هخدلوا ت تابحرب

 هاچ راتابتسرخ هلربرع ربا, هیسولج كماشه <
 3 دنشاب کیا نوا هفلخ یی .یدشمالتاب رارکت امونف و ءوصنل رگ

 ك i ۱۳ ماهر فعن را ىلج م وع .یدیا هدنشیاصو كئسداق
 8 | یرادتقاو تعاحش هدسلدنا دم ریما هقشحط این .یدراشمروآ بسانم سالا

 4 س و ,یدعلا باج یهجوت هو دلو ر سلدا بی بی دشا ۳3

 ۳ .یدشلبا قاحتلا هنتیم جوفجوف لاها نونو زا ردا نا ءا یسدقم داهج دمت

 گ اس آ قط ۲ «شعا نالعا هقلخ یقکیدرو رارق هدادرتسا یایناسا در

 3 ۳ یا نیم هنفجانوط نیکرب یدیا نوجما قلا ماقتنا ندنرانمشد كد 8

 2 ىدشماملاق یلاخ الصا ندقع وط ىتى طة ؛ یدشمامال وا لئات هدصقم وب دم

 ایا راوات یتح «لشاق ابلاغ ءنو هل ERE هنس ه دمع

  ندک دی سوت ردق ءرلقازوا هل روص ون ی ر .یدروسدبا ضرعت هس رلفرط

  «یدروبلیاهدافتسا هلا هافر لاک ندشلاغ 7 هروسود هلتمسنع رب لودم 3 وص

 نکلی زارحآ یاونع(روصلا) هدنادم هبرامو بارخ ی(یساغ) ءد۹۷۸مدم

  لاصیاهبیلاوحنوتوردق هجنراو هتراروس (نولسراب) ا هب(ايولاتاق) 0

  قیجآ < راروییدیا اجتلا هراغاطایو هراهملق راناتسرخ هداننا وب .یدشللا تش
 ۱ . «یدرارویمهدیا ترانح ولرد ر هک تا تنواقم هدرلارح ايو هفمروطوا و

 1 . .یدراشمهمر وک یش رب هقشاب ندتعزهو ندم ولغم رانأتسرخ ردو ۷۳ ند۷۸

 ا روا یتوق نولسراب 0 تاج یارجا هداسولاناق هد۸6 ءروصنم
a و 



 TN هطاب رع ی لا هات ا

 و زر ق ورا یرافدلوا لوغشم لر عزا لاو راهفیلخ ۰۰-۸0 ۱

 لاک ندهقرفت نلک هلوصح هدننب رانابتسرخ هدهرص وا طقف .یدرلشامالوا عئام
 J قافوا یرللارف نو هلو راوا هل رلتن وف لىتساق . یدراشتا هدافتسا هلتیقفوم

 یشراق ام لرتشم « رلشمالشاب هبهعزانم هل رر نوجا یسهج راپ یضارا

 . یدراشمهمهدیا داحا ولرد رب هل :رکیدکی

 هدین>الس و «نامز یتیدرردصاب یراداصع یلخاد نهرلادىع ینچوا

 ندنف رط یرالغوا كيلاف «یمار ینکیا هدد رضوا .یدشلا روصت کما عا

 ییلاوح و ء شمه رايا ردق ه(اراوالاط) قرالوا عبات هاهوشآ نالوب عوقو

 (اسلاغ) نوجا قلآ ینماقتنا كتکالف وب هفلخ . یدشفارب هدنجما شتآ و ناف "
 هلرهبمتیا هرصاح هعلق رب چیه «شمردنوک توق رب كونوب هتغاتنوق (نوهلر هللا "

 كنهفیلخ . یدسشلنا نما هنیررادرس ی رامتیا بیرخت ًالماک یرارهش ۲ ®
 یتعجر كتسودرا مالسا هدیارق نون هل هقشاب ندنو .یدشلدبا ارحا ًافرح یصا

 راحود هشولغم رب ضا ندزو و « شمتبا ثبشت هغمروط یشراق اتا 1

 .نیهیرایا ردق هنیرلکوا (نوزبل) و (ایناتیزول) ارکوص اهد )٩۲۹(. یدشلوا "
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 ,(۳٩ع) یدرلشلوا روبح هکمهلبرک هدنسشراق یراتوت قاف كراب رع رانابتسرخ

 .هدلاح یمب دلوا هدنشاب ودرارب كوو ردیا نالعاسدقم داهح E هنستردهفلخ :

 .مکحت ندنفرط نمشد یقوم (اروماز) هدانا و . یدشمک یر (ورود)
 .كنيرارکسع «ریمار یجنکیا .یدشع ولوا اشنا روسر یلتاق یدب هنفارطا «شلدا

 ..احم هدارح .قیحا كردما وژرا قمصاپ نرزسنآ ئزامالسا ر
 :اهدو ییئاق اهد ندنتب ولغم یلوا هد (اقاربس) طقف . یدشمرتس و تار هب هبر

 ,ولرد یه یرهش (اروماز) هسرزوا تس ولغمو نفع وا راتفرک. هتبب ولغمرپ شهدم

 رب ندنرادوس كرش رامالسا . یدشلدیا طبض هلا موم هحنلاق مورحم ندتنواعم

 یرجا قرالوا عناق هنکج همتا روهظ عنام رب جچیسه هدن رکوا « قرهقس او

 «راعلوا حس 4 هجتوروگ دخ رب شیک .دنراششرا و ۲
 مراد تافلت ین هلی رام صلویناسا هدورص یراف دشیلاح هکبع ندکدنخ

 دره هلحاس یشراق هدنسهجیقن قلراکادف رب هداعلاقراخ «مارحرب كویو تیام
 .یدراشلوا قووم هغلوا لخاد



 یوم ا ۹

 نیک آ یلغوا زاملا يلا ربخ یالبتسا و نالراش . يديا رادیاپ ان یتیتفوم

 EAD هنس لا نوا مام . ىدشملا ر وما هفیقوت یرابرع یو لازق
 ڭناينولااق ۳ ةد هج 2 برح رب نوزوآ هدنراد ودح هله ریپ

 3 3 . یدشلدا هرادا ندنفرط یراق مات ۲ 9

 a ایرونسآ به هدراتکرح یرلکدثیا ارجایشراق هرابرعراقنارف
 یراق داوانیما ندنرلکچ بدی هیامح كنم رایدنک :زانون :یدراشعا تکرح "کرتشم

 هداننآوب .یدراشلبراص هحالس هلتراسج لاک كردیا عانتما ناکمرو یرو نجما

 ۱ یراناصع یاوتمآ ءلرادب اق هلباراملاو «رشلوا روج هغم ريا یدلتوق رلمالساهسرا

 : ینکی یارق ودهیووا . یدراشع,ا سح ینتیروبحم قلاق هدهعفادم هتیرزوا

 . هعسوت هداعلا قوف یتسیضارا كنبدادجا كرديا هدافتسا ندلاوحا وب هدسن زوفلآ

 ۱ . یدشلوا قف وم

 هب یذوم آر اب ص یسماضوا هماها كنغل روطارع او یافو كنالراش

 . لالقتسا نالعا الماک یلاها ناروطوا هدنراشرام لویناپسا . یدشمهمهدیا میکحت
  روصف هدناجاهم یشراق هرامالسا نالوا نمشد هخ رایت اند هدیسهفاک «ربشعا

 زاشعا ندخ راتوب .یدشلآ یناونع لارق هدیتوق راوا هداتناو . یدراشمهما
  کیایم < شلک هعوقو یسهب رام بلص ر شهدم هدنش رامالسا هلا شناتسرخ

 ٍ . یدشقنا منع هغهاشارب رب شیراق رب که قغ هراناف « موق

 1 ون ا یرلکدسا دقع راک ر اتم قوح رب راسنرب ناتسرخ هللا رلهقىلخ

 ۱ یرلرکسع روسج كا كفرط ییاره . یدشمالوا كسك همداصم نامز ر چمه

 1 . یدراشمشب هد راج هلی رکیدکی هدرلاروب

 ۱ : یدشلک هعوقو یسهب رام نادیم لو وب کیا (۸۷۸ < ۸۷۲) هدانا و

 3 1 یسجرب .هدنسارح (اروماز) هدیرکید « هدنلحاس یره (نوغاحاص) یر

 . ههجیتنرب یطق طقف «,شلوا لصاح هلبراشا تکرح ًاقفتم كنبرللارق نوتهلو راو
 هللا (ادوماز) كرەهلك بلا سنوفلآ یحنجواهسیا هدنسحنکبا .یدشمالوا رحنم

 «(رغهمال) رایلاسلاف نامزوا هتشرا .یدشلواقفوم کشا هدلآ یتسهضوح (ژا)

 نسح نرم هدیراتنوف لبتساف «راشا ضرعت هنسلاوح (قنامالاس)و (اربما وق)

 یدراشلا تربغ هدییزت یراتیکاحو ذوفت كرديا «دافتسا ندبرانایصع كالا هللا

: 



(+o هطا رغ «هبط رق 6 را RTE 

 هنیرللارف (ودهبووا) الوا نوجا ك وب نحرلادبع .ید 0 وییدیا 1 2 5
 كنوب < شا فر وخح یرلنا قراتولوب هدهس رح تاکرادت مس شا توام

 ا )۷٥۹(. یدشلوا قفوم هغملا ان ره تامهمو هراپلتیلک هنیرزوا

 كنسهعطق (ینامش هس) نووو یتمیاسآ كسرهش(نو راث) هدهرص ییدایالاصحتسا

 ۱ ید ربخ ا

 ندنراغاط ھه یل
  دبع یس لسم كمەمەك

 بواغم هراقنارف كناحرلا
 .یدشم ر و تی هنسالوا

 ۳ هس چاق ر

 ادم كفاناتسرخ نالراش

aaكردا هدهعرد  

 نامرج ینسهعیت امور سا
 ییدلباوزرا كمي جزمهناسن

 - ادا هلبا (انولاتاق) نامز ۱

 الیتسا هنیرافرط (نوغ
 كليا راقنارف . ىدا |

 یره (را) هدنساتنا رفس
 یسولوآ رلنالسرآ هدا یا «راشم هلب رایاردق هنب رلحاس

 بارسخ ىکا نوو

 هنیرزوآ یتاها كنساسژر نو اوو راوا ندا قاحیتلا هره قفل

 اوش . یدراشلوا راحود هتعزه رب یلئاق هد هرم یراکجهخ ندبراعاط ٩

 . یدشلوا فلت هدانئا وب (نالور) ناقارب ترهش رب كووب هدنراتامور كل
 نون و كن وغارآ هللا اسولاناق « هدزوا قلوا یتتسم (نورذ) « نهرلادع دارو

 .(۷۹۳) یدشلدیا حتف ندنفرط ماشهیغوا هد(نور) .یدشعاطبض ی.رارهش
 لوو نوما كلوب . یدروییدیا وزرا كما دادرتسا "الماک ی(ینامشهس) ماشه
41 

 و كماشه طقف . یدشلوا قفوم هکعا طیض ی(نویران) كرهردنوک ودرا رپ



 یوم جرات ۲۳

 :نایصع « شم هنشاب كنبرلیراوس تاذلاب قرالوا رثأتم ندنایصعو هفیلخ
 هشراق ششت و كل ەفىلخ یسلاها هطرق . یدشموروب هنرزوا كسلاها

 3 کاش لوا کءدراشوراو نامز وا ید راما تسر ًایولقم

 مث(ساف) یمسقرب ندیلاها یفنموب .یدشلدا رایجا کما نطو كرت هدکلرب
 .ة رب رکید .یدشع ولوا لوف هلروص نسح ندنفرط سی ردا هداروب ؛شلک .

 درک) ارکوص ندکدتیا امغی ی(هیردنکسا) هد۸۲۰ «شمنا كواس هفلناصروق
 3 1 م دخملا سا یرهش (هدنق)هدارو و طض ینسهطآ

 | ,یدراشمریدنولو یرکسع سدلیمر, اماد نوجا هظفام ی راصخش یراهنیلخ سلدنا
 ° رکسعو رابرع .یدبآ رلن ووالسا نانولوا باج ند(هینبطنطة) یمظعا مق كراركسع وب
 اخ و رل هفملخ .یدرارربتک هنلاح ظفاح رب راک ادفو قداص تاغ یرلنا < رز هرکوا میلمت

 3 . یدراردبا نیکسن یرافالتخا نالوب عوقو هدننیب رلیرفم هلا رلپرع _هدنسهاس یرک-ع
 ا گم هصاخنووالسا .یدراو یه رب ر هدایز ندکس کک بودا كىلاغ هقشا ندو

 1 هدقرش رلرکسع و نوجا ینیدلوا یساسا تاغ یذوفن هفیلخ هدنرلیوما سادنا «هجناک
 3 یرلقا افا هفیظو یسایس كرارکسع . یدشمهعا دیلوت رلهجیتن مخو یک ینیدلوا
 ۱ ا اراتفا ندرضم يار نوا + هدنرارود ضارقا تاتنادناخ هوما

 3 ۱ ندزفالخاو راناصع یلخادو یراب رع ااا

 راق نمشد رب یلکلهت اهد و مخو اهد ا
 | .یدرائابتسرخ ناروطوا هدنسلاوحلوغو ا هدرانا .یدرلر ور ولو هدنسړش

 ى .رلکدشل رب هنسیلا وح (ینامیت هس) «هتی راف رط(ه هریپ )كنیرایدنک ندف ر طرب راد رع

 . (ودهیووا) هدندف رط رکید یراقدلوا روبحم هغمروط یشراق ءراقنارف نیمذکح
 ِ . *یدرارویبروکی فی لاقمقع كس رل هم اهم نوتو یشراق هب یلاهارواکج یهدنفللارق

 . (ایسلاغ) ژاله ندرلطوغ هدننامز رارما نلک لوا ندناجرلادبع ا اهد

 1  یرافلخ داژالب .یدشلوا قفوم هنلکشت كلسترب نابتسرخ رب قافوا هدن رادودح

 | دلرامالسا « رلشعا هدافتسا ندنسهفاک كرلناصع نلک هعوق و هد هر زج هبش هسا

 3 ا تا هنبرلفا رطا ینسهفاک كرانانتسرخ نیمهدیا لمحت تکا

 . ینکیدنیاسسأت هلیماع هدنلامیرهن (وهنیم) كللارف قافواوب نامز ینیدلوا هفیلخ
 ۲ كلام هب هسابس هک چه هدیرلیلغاط هنهرب هقشاب ندنوب . .ىدشملا هدهاشم

  -وا مئام هنیرامع «(ینامتی هس).ند(اینولاتاق) كنبراعطق برع هدلاج یراقدلوا
  (نونرات) نالق مور ندتنواعم ولرد ره نهبهب هصبق هلراقنارف هدهرص وب «راروبل
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  Eهطان رغ «هطرف ¢ زلب وما ۳۲۳۳

 یدشخا عضو یمسر تالاغذا لتشهد نوحا كجا فراصم هلو هت

 . یدشمەجا تعاطا میک هتیرما كلهقىلخ « شا تیاکش ندکرو و قلخ

 ۲۱ ی

 يوی وا
RRR 

 3 نت

PANIYEو  

 یلخدم ۳ 4 هدهلیبشا ا

 -وا كنیرارکسع هصاخیلاها نامزوا «شمهتسیا كما تازاح هراندیا عانتما مکح .

 .یدشلا رابجا هکملکج هیارس ینسیقابتم « شما فلت ینغوچرب «شملیئآ هرز



 یوم. جرا ۳۳۲

 ۱ 3 ۰۱٩)یدشل واراتف رک هما ز فتا كوو ا تینا «شبتادامعا هدایز

 ؛ایرللارق نو هل نامزوا. ىدشملا لىكشتەمدقمر هنلالحمضاو تک الف توانو

 كوب .د(ازتهنوك ) نهرلادعجنج وایتح .یدراشمتا ضرعت هنیلع ًاقفتم«هفلخ

 دشمریک هتسهرادا الماک ینمسق .قرش كنابنابسا ,شمتبا زارحا تیاتر
 . یدشلوا . میلست .تمواقمالب رهش نکجتسم .زواجعتم یزوب کیا مبنا ,یآ رب
 وش رب هقسشاب ب مکتب ضعب كنوغارآ هليا ( هلطلط ) هدیلآ كىلا
 ١ لک رارادف رط هيا هدننافو قرالوا یمهجیش اضف رب كتدنک یدشمالاق

 ۱ لا رسوص وقاجا «شمرتسوک تمواقم زارب (هلطیلط) ز کای . یدراشلوا وح
 ae هقلدصت ییذوفت كن هفيلخ ارك وص .ندقدلوا ضورعم هنیراتک الف نوتوب
 ۹ 4 ۱ . )٩۲۷( یدشلوا ر روب

 ۳۹ یر 3 السا هدنجما یرارهش نونوب كنابناسا یرهش هلطبلط

 ۱ تموکح < یسوه نانولو ترک تباغ كن هدلب .. یدرهش, و نایود یشراق هدایز

 ۱ سرد یتخاب کساوب دلراطوغ ,یدبکصع ندرلن ابتسرخو ندرایدوهب«هدنهیلع
 ۱ اا هدتادب یلاها .یدشمروک هلتباقرر ظن اعاد سا بانک ا دوشرپ ویو

 ek دوف ورد یه :یدمش طقف . یدشمرک_هنتلآ یذوفن كرلمالسا كريم
 ١ ىنا نوجا كنو <« روتشبلاح هباستك ۱ یذوف وب قرالا هتفد رظن یتنم ورحم

 | الشاب هبهبراحم هلملاف اهد . . یدروبتسیا كمروک یسهفظو کاش هب هق رف پولغم

 ۷ ا یخ یو فر دک نیر < نجح رلادبع ینکیا «(۸۰۰) مک لوا ندزام
 | بیج أ صاع ًامظتنم یرهش «راشلوا روح هغلآ هنتل| تعاطا
  طخرت نته ین رایدنک طقف :یدراریلیهدیا بیرخ نی اهاکجتما نونو .رهش ناماز

 ۲ رست مسجو < راشعا رظن فرص ندششت و نوجا كم مورحم ندهعفادم

 | اسا ینفجهیما وق وط زی ر, چیه هشرلیدنک . هدنجما یلاها ت نمشد

 ESL . ید راشم همهدیآ

 Te (اربولأ)و (ادیرهم) اثم «رازهش ران یرانابصع هلطلط

 ۱ ۳ قزالوا یسهجبت تدش نلیرتسوک هدنلبصح کریو فرص راناصع وب
 0 هدننامز مکح هل زا . یدزقیا دیلوت رلهحیتن یلناقو نوزوا هیلعءانب «ردیا
 . هصاخ یندالپوط هتتعم «مکح . یدنشلوا هلبوب ینایصع ( هبطرق ) ناک هعوقو



 ۳۳۹ هطا رع «هطرف 1 رط ومآ هدنلدا

 ,سنح توق هدنرایدنک هدهجرد قینایوقهنادیم هفنحا ندقجآ یصارتحایهدن راتاق
 ك راهفداخ یشراق هتنالباق و كرلتلاو .یدزلرویدبآ منع هلالقتسا لاحرد زا ردبا

 .یسولفم رب قافوا كنهفلخ .یدرونلوروکموز هنیراغا تکرح هدتروط و نتم
 السا هدنجما یرلیلاو سلدنا .یدربلیبالوا یداب هنا ناصع ندر كنبلاو نوا
 «(هلطلط) « (ادیرهم) «(سط رط) «(هضعاب) «(هنومرف) راندا تالکشم هدایزالا هتم

 .یرافرط طسوو لامث كنابناپسا هنسقرق مام رانوب .یدیا یرایلاو (اقتسهوه)و
 تناتمو تدش هدایز كا هدنجا رابلاو وب . یدراشقارب هدنجا یراشنآ لالتخا
 - هتسانس تابح كنهربزج هیش . یدیا بلاغ ىلغوا هلا نسحنررمع یرانرتسوک

 . یدشلا ارجا ذوف كوبو تدم رب نافای هرصع مرای ما « مان یاو نت

 .دلرهیعا ليام هفرطر چیه « هدنسهرآ رلناملسم هللا رانابتسرخ «بلاق هلبا رم
 لبا رامالسا هدناخاد یراتموکح كرانوم .یدراشلا سیسأت تموکح رب فرط

 رب ندرلدناق هلبا رابلاو نسحنیرمع . یدرارونولو كلام هقوقح نبع رلنابتسرخ
 .ندکد لبا تابح راصا هدنواقش لاح هجرلهنس « شلوا رهظم هش واعم كنغوح

 -۳٩۸)یدشلا تیک اح نسسأت هدنرزوا یمسقر دوو لا ن

 .هداروب «شملکح هن رلغاط (ه هرم) قرالوا راحود هتد ولغم كوو ۱2 ۹

 كنلارق اراوا نسحنرم .یدشلا ترغهنسسأت هعطقر لطاضتاو روج تیاف
 بولفمهدعب «شّعیا طبض ییضارانوت وی ردقهنم رهن(رب) ندنرلغاط هن هری هلت واعم

 .یییدلوا راحود ندردنمهفلخ بلا .یدششار هملاغ یعوا یناقتنا قرالوا فالتو

 عساو كرديا هدافتسا ندهدعاسم لاوحا ضعب « شّعا هلاقم هلتناتم لاک هراضرعت

 :(ازنهوک )و(هلاعماط) قرالوا یسهحبش لالتخارب یلغوادلر .یدشعازاق ذوفرب

 كردا كيرح هنېلع هفلخ یلخ هدفرط سه ارکوص ندقدلوا لخاد هنرارهش

 هفیلخ ۰ (۸۸۸-۹۹۰) یدش«هلبرلیا ردق هسرللحاس (ریوک)اداوغ)و (انایداوغ)

 -وا كيلاخ نوجا ینیدنولوب لوغشم هلبا هراع یشراق هناغوا یدنک هسا هلادع

 .هدنسهضوح (ژات) بلاغ هداننا و .یدشمهعهدیا قوس رکسع هدیوف اک هرز

 هلحاوس نونو ردقهب( یسدوم) ند( سطرط )و هنمسق رب كناننولاتاق «هنوغارآ
 هجن الوا زاچود هضرعت رب چیه ندنفرط رامالسا قتزآ .بلاغ . یدشلوا کاخ
 .ندندحهننوق طقف .یدشلنا رظن فرض ندکمتیا هلماعم نسح یشراق هرانانتسرخ



 یوم جرات °

 0 یا ادم رار ادا كرتا داخ .ییدراهلوا راس كب
 : زالواچنه ايو كعا طاقسا ندتموکح تک ی راشدراق ءراشلراص هحالس هدلاح

 وا هرژوا كل نیمأت لالقتسا عون رب هنیرایدنک هدنراتلیا (هلطلط) و(ادیرهم)
  ندنالداحهدنافی هنس یکیا «شدراق کیا .(۷۸۹) یدراشا فرص ینراتربغ هجمال

 شع تیا «راشاوا بولغم همکح یغوآ هد(اقروا) «هبهنلخ هد(شلوب) ارک وص
 ۲ . یدراشلوا رهظم هتیوفغ رب هناباجیلاع كنبراشدراق قرالوا زوج هدابقلا
 ۰ .یدراشمشااحاکمربتک هلعف ندهوق رارکت یرارکفو )۷۹٩( هجشدیاتافو ماشه
 3 كهللادبع هلن اناملس .یدراروسدیا وزرا ینمسسه هده وم تروص كناماسارانوب

 ۴ یدراشجا یعارباب ناصع یعوح ر هدندرلدناق هلا رانلاو هتیرزوا یرلاعداوب

 فلت هدهبراح ناملس «شلک بلا هدنرلارح (یسروم) هدنسانئا راهزرابم وب مکح
 3 حالصا ولردرب هللا دىع طقف .(۰۰) یدشلدا وفع هعفد یحنکیا هللادع «شلوا

  ه(هحنط) الوا تاذو نالوا بولغم هحرد كوص هنناصارتحا .یدروسهددا سه

 قوج ر ییدتیا بلج هنتیعم (۸۲۱) زالآ ريلآ ربخ یتافو كمکح ۰ شملکچ
 کی طقف .یدشلا رادتبا هامیکح هد(اسنالاو) «شمک هیاینابسا هلبا یلاقرفآ
 - امار تصرف نسما توقعیسوت هدايزاهد كمللادبع «نهرلادبع ینکیا هفیاخ
 قوقح ۰ شعآ هرصاح یرپش ء شا هنکوا (اسنالاو) لاحرد هفلخ .یدشم
 .یدشلا فلکت ههللادع ینسالخاب ههراح هدردقت ییدعا قیدصت یتفالخ
 < هتسهدرفسو «نهرلادع .یدشلوا رسا ها دبع هد رام نالو عوف و

 هدرصع یجب نوا هتشا .یدشمهمروسلآ هل هنلاوما یتح «شعاوفع یهللادىع

 یرح تئارو و « برح هناکی نالوا یداب هنا وصح هفرقت هدننب ییادناخ هوما

 ضع هدهدننامز(۸4۵)نمرلادبعینح وا هلبا(۸۹۵) هلادبع هرخ لب اعقاو .یدیا
  هدنرزوا ینهتسانس هبمومع تابح كتکلم طقف ؛ یدشلوا راناصع كن قافوا
 .یدشمالوا یریثأت رب وتو هجردوا كرانوب

 - هدایز لا یثراق هتکاحو ذوف كتراهفلخ هوما هدسلدنا
 اعقاو رانو . یدراشعا زارا تمواقم رب یکلهت رالاو

 هف ظو سح یمظعا مسق طقف ؛ یدراروسدیا اما یرلما یراقدلآ ند(همطرق)

 .یدراروسشبلاح هاصرح هظفاحم یذوف نانولو هدنرللآ هدايز ندکعا تکرح هللا

 یایصع كردسار



 ۲۳۹ هنر .هطرق یوم هوا

 رازفسقاذوا یتادراو كناينايسا یرلیوما سلدنا .یدیا هنالقاعتیاغ هرادا لوصا

 ینراتوادع یثراق مرایسابع ندیا ناشیریو وح یراهلاع ءرارویشا فرص نوا
 ۔را تموکح ُهرادا هنمان یسهفیلخ قارع رلیوما . یدراروالقاص هدنرالق قاتا

 یتسیلاو ناوریق نانولوب یتفتم ارکوص ندک دليا بوانم یتسوب يما نشود هتسوز
 ها ارجا تکر حرب چیه یضرمت هبهتوا ندنوا قترآ <راشملا افتک ۱ کما عفد

 هرایسانع «هد۸2۹9 ۸6۱ ۰۸۲۳ «راهعفد قوح رب یراروطاریعا سنازب .ید راشم

 اعاد یراقىلکت و یراهفیلخ هبط رق. طقف . یدراشلا تیشت کجا قافلا یشراق

 .یدراشماعوق هیارجا عقوم الصا یرادعو یرلکدتی |یتح ءراشملا لت

 ر یرلکدنوشود یمرتک هدوجو تاسسوم قوحزآ كترایوما نلدز]
 ییدلک یالوق كب هسرلیدنک كنا قوس رکسع هاصقالابرغم ید اش رفآ
 یراتقفومو كنم رلیوما سلدا .یدراشعاتسغر هاحوتههدرلارو هدایزلا نوحا

 رب مظع رانامز وا « شمرتسوک هلماع یتنسهجرد داراتوق دوجوم ها

 ۔رکف یهدنصوصخ كما التسا هیاینابسا كرابمطاف قدالواعبا" ههنارواکنج قوش

 و مقع "الماک یر

 هنیرلذوفن هد ًالسخاد یک یرلکدتبا بیقعت یتسایس زرط وب اجراخ رثیوما

 .یدراشل نکس هلتسقف وم لایت راش نایصعنولو راشم ام ظحت روی

 رانابصع هدنفرط تدم وب نوجا ینیدلوا ریاغم هنسهالاوج 3 كراب یع تلاطع
 . یدشلا یو ییربرب هدرللالتخاو

 اکہ . ید عامجا هدلارب تماوکج روما نوتو هدانا و ۱

 كم ا باغ یتشافو دوش نامز ر چسه (هطرق) نالوا تمازگسا نوا

 مشت و نیزمو یرب چیه ندنرلرهش برع . یدشمالوا ضورعم هنسیکلهت
 ندرصع یحمزکس طقف .یدشمام ولو هدنساعدا كما تشاف زارحا یشداق هنا

 كننادناخهوما یهدسلدنا برحو «شمالشاب ییرح تئارورب هدهداینابسا ارابتعا

 «نحرلادبعیجن رب .یدشهرتسوک ین دادعتسا كمربتک هلاحرب یلکلهنولظم ناسا
 . یدشعا نیمآ فلخ هنسیدنک یماشه یجرب یلغوا كوجوک لوا ندننافو
 طقف . ىدشملا بسك تقابل ادج هتتخت هوما هلبرابتعا یئاضف و قالخا تاذ و

 ندیاختاوپ نانوقوط هنیراشفتزع «هّلادبع هلبا ناهلس «یشدراق كوبوب یکیا رکید

 و ما
 س مث



 یوم مرا +۲۸

 0 رو e داصتقارت هنالقاع نوا یدل تعاق اعا هداس ح یجنکیا
 ت ریغ هفعلاقوج یرانآ ققلعتم هیهماع عفانم <« راقاب هنسهزاج كناملازآ یراک
 ۴ ۱ .یدا ده مپ r 0 لثم یارو لدع-یدز :دیا

 Sy ر كبش ه هاب كن داق رب ریتف « هدننبقاب یزاهاب ك ةفیلغ هروک هتناور
 ۶ هنوومام اداب یادی « شمهتسیا كمربدتا اشنا تاشوک رب هارو مکح . یدراو
 e كنب داق یروخام هرادا . یدشعا ما ین سال | نتاص ینالرا و قرا ۲

 : ان TEI نخ « شا كالمتسا یبالرات و در باوح یغیدلآ ندن داق

 . <( هبطرق ) هنرزوا تکرح و نالوا ینانم ًالک هوناقو تلادع نداق هراچ . یدشمر دتا
 : ندکد رلکید ی راتاکش كن داف « ربشب یضاق . یدشعالک ۲ یتاکش كردبا تعحاص هنسضاق

 زار کک نوک رب هفیلخ . یدشمهلوس یتنجالو ی رب لاحهمم كتلادع ارکوص

 وا كم هنددخ هلا ه روط ر شو ء هدنرزوا بکس ر رمشپ یخضاق نکا هدخعا تحارتسا

 سال ر دلوط قار وط الوا ههروط یهدنلآ قراشالقاب هتناي كنهفیلخربشب .یدشمک ندنک
 « هفیلخ .ىدشملا ماحرتسا ىنسمەلکو هک هدهرزوا قلوا فطا ر كوص هدعب < شعا احر

 ا ین رلوزرا نولو كنیضاق كرهبد راو یش ر هدلاح ره هدنکوص كتیا و
 لاک «یضاق نامزوا . یدشمامار دلاق ولرد رب نوحما ینیدلوا ولوط تباغ هروط طقف « شم
 هلروز ندنلآ كنار ندکه عس ه روط و قاب ! ننمولا ربما ا » : ًاباطخ هب هفسلخ هلب راقو

 یناریوط رپ قجردقوب نوک وب نس . ردنرابع ندنژزج رب قجنآ ثنالرات ككيدتبا بصغ
 زوس و هفیلخ «شعد «!كسقجار دلاق لصا ییالرات هحوق وا هدنرخآ نراب كهسزامار دلاق

 راب زامال۲ ۲ راک ۲ ینساطخ هدهحت . ید شمر دتا حاضیا یهلئسم قرالوا رثأتم ندرل

 . یدشلا ناسحا هک .O يک ییدردتا هداعا هن داق یال

 وس ندک دروس تعوکح هنس شب نوا «مکح ندا زی هاملئاضف و لاعفا

 هدسامز كماشه .یدقج وج انداع هسا ماشه ینکیا نخ هتسرت .یدشعا تافو

 بحاصر هداسناوطقف .یدلمتم یمالوا ناشیرب هلرللالتخا یئاق كنتلود سل دنا

 . هدهعردیتهوکح روما كردازارحا یتسهبنر (بجاح) «شّعیا روهظ روصنلا ءاهد
 9 . نع هرزوا قلوا رب یتحالص و دوف نبيع كللادبع ىلغوا هدننافو یا

 ۱ غدادا هنشاپ زکلاپ ماشه یجنکیا نامز وا . یدشٌما تموکع ةرادا هللا ناونع
 ۱ ردق هنآ وا «نش«همهدىا تموابقم یشداق هن رانمشد هحینلوا روس کما تهوکح

 یبط فضو ب كنهفلخو یادناخ هوما ندا زارا د دوهو توفر كوو

 E .یدشمالشاب کما طوقس ندنزو

 ۱ و هدسادنا رایوما زدق هحیلک هتامز ماشه ینکیا ا

 1 نالوا دوشم ا رود و . یدرلشلوا نیا تدم ٠ و



 NIY هطانرغ را ؛رلیوما ا

 شیاسآ " 4 رلالتخاو راشوشت یلاوتم نوجا كيك هتالخ ماقم یرب نرو
 و « شم موکح همادعا یلغوا نجرلادبع نامزوا «شیا لالخا یوم
 .یدمط اناشیرب ملک یتداعسوهافر ييدلبا ناسحاوش ر هنسردنک كعلاط تازا

 وا هنس یللا یلالوا هفللخ» :یدشمللا روهط رازوس وش دوا ققاروا «هدننافو

 . مدقس ندنسه < مدلوا لا هتیشیه «هداعسو قوذ «هفرشو ناش ءهورب نول

 ولوآ ۳4 : هدارما

 كرانادنا .راروبقروق ندنب «رارویدیا دسحو تمرح اکب رارادمکح نالوا میقر
 تداعس دیدم و . یدتیا ناسحا "الماک اکب قح بان یراش یراکدتا وژرا

 هدردنوا جلا یعومم . مدیاص یرانوک غیدلوا دوعسم ةف هدنجنا یراثوک
 .«زکیدباسایق هروک اکو یتأابحو یاهج «یتظع هتشیا؛رلناسنا یاف .یدلوا علاب

 وا فلخ ًادج هناجرلادع (۳۶۰-۳۵۵) مکح یجن کیا مه مع ۱
 صررح هجردوا هفرشو ناش .یدیا هدتقابل رب كج هلس ال ی 7 13

 . یدردیا تربنغ قرص هجرد كوص هداعس كنسلاها «هفلخ ردتقمو نایلوا



 یوم خیرات ۳۳۹

 3 1 مک. . یددوحوم تسومغم رب ملا هدنسهناشح و تعسط .یدردیآ وزرا

  یزائامز لو .یدردیا عاقبا راتبانج نوجما قلا ماقتنا ءرولوا عبات هنتابسح وب
 ۹ ۳۸ ۲۰۸)نحرلادبع یحنکیا ینلخ .یدشمریک هدنجما یراباذع نادجو په

EEكق رکج رود نهروس نوزوا ك «نهرلادبع .یدبا رصاعم هلا  

 سا ح یک ماشه یدج «نهرلادبع .یدشمردنووا ردق هه هجرد رب یراتحاق

 راد ینکیا .یدررتسو تسوتفم رب اوو هعبانصو تاسدا رار هلقلوا

 تفا رظوتهازت ۶  .دنساطدارابرف رانا هدسارآ راسانشقسومو رارعاش اجا
 1 نوا كعا ازج هنس هد ز وک ۹2 لک نت نهرلادبع . یدردیا تربع هتدبلوت

 3 ا ` RHE « شمریدروا هلنا رارا شوموک ینسوباق < شعاق هبهطوا
 3 را .یدشفا ر لاک هدقمقح

 3 2 ۸( دم یح رب «تاذچوا ر 1 نالوا فلخ هاجرلادنع یجنکیا

 را اب ولوا حیدو هتنرایدنک (۲۷۹-۱۲۷۹۱) هلادع و ( ۲۷۵۰۲۷۲ ) رذنم

 3 . طقف . ىدرلشملا هفیظو یاضا هلتمثیح لاک كرهبغا لامعتسا ءوس ییرادمکح

 قرت هليا هجو یرلوزرا شکد# رالالتخا یلخاد ندیا روهظ هدروص رب ییلاوتم

 وب هسا ( ۲۹۱-۳۳۹ ) ام نهرلادبع ینحوا .یدشلوا منام هنب رله ر دتا:

 . یهوجحمایا ندیا ماود نیفای هرصع مرای كناجرل دبع .ىدشملوا لئاز "للماک رللاح

 ۲ ندفرط رب رفظلا ندنسایرقا . ىدا یرود قالداپ كا كنتطلس برع هداینابسا
 ۲: ههظفاح یتیماع كتکدم یشراق : لای كرديا ناکسست یرلفالتخا لخاد

 .  هطیض دی ییاصفالا برغم هداقترئآ رادرس رب هقشاب ندفرط رکید « دویشیلاج
  هبیعاسم ی راکدسا زاربا هد( هطرف ) كسدادجا هسا نمرلادع م دروس

 1 یادم ( هارب امسا «روسدیا نابز ی رل رهش مهم كىا ایسا و یتخحاب كرديا ماود

 3 .یدروبلیا لاخد ی وفو مولع ثنبتکم

 K٤ ینفل (رما)رلن ال وانا رمکح هدایناتسا (>۳۱۷) ردقهمحلک هننامز نه رلادب

  تاسدا هدنر «دنحرلادع .یدشعابلق .(تفالخ)یاونعو نہ رلادبع .یدرارلآ
 ةيدم) نوجگایرندنرایلک وس هد راوج (هبطرف) .یدشلب یقرت هداعلاقوف عیانصو
 ۱ .یدپاهداعلا قراخ یماشذحا و تن :كيارسوب .ید !هفلخو «نردتا اشنا ی(ایهزنا

 ۱ . . یدتمدب هحرد كوص کج طخ «اعدکلام ه دامن باسا ولردم نم رلادنع



 ۲۲۰ هطانیغ هبطرق « رلب وما هدسلدنا

 ء یدردیآ ردقن یترکف لوصح نایاراب هرکف یالعا « قمنص راثآ نایاشقوا یئاسح هدایز
 هس او طی 0 شا هظفام یارطاخ قاتجوچ هدارکوص ندکدلک هب یرادمکح ماتم

 امرخ رب ندلوچ هنیرلهاب یهد(هبطرق) نجرلادبع . یدشلبا بلق طبر هلتبحم رب پیج
 هدنسهاس كجاغآ اکا یدالوا قداص و كرلبوما . یدشمردکید كرتربتک یجاخآ
 !یحاغآ ارش لوک طب یدزمهدنآ شفا عنم ولرد ر ندقموقوا یهدرصق وش ۰ رروطوا

 لزان یلزا .یکیرللاد كنس یزاراکزور برغ,طقف . كسیسرغ كرارب وب یکم هدنس

 -دیا التعا هدنجما اوه فا ص دهورذ « رولو قارب وط ۷ یتکرب كراكوك روباشقوا

 .كىلاط 1 a یرلشاب زوک هن ریلس مک : هسلوا هدنس راردک یکهدنب ۰

 .مرونولو ضورعم هن رازواجم كنا امتد 9 .زامالوا كوقروقرب چیه كنس ندنتسوح
 - اس تارف ۰ نامز ییدروشود ادح ندمنطو یلیکوس ی « یضغ كرلیسابع « و تخشدب

 رب هده « یرلجاغآ امرخ هل . مدالوص هلمرلشاب زوک ین رلجاغآ امرخ ندبا نیز یع رالح
 ندکنطو «یجاغآ امرخ لزوک یا نس . یدمهدا هظفاحم ینسهرطاخ كع راردک یر چیه

 «! همکچ لآ نوجا كنیدلر
 هنر, هدنسافو كامه رلادنع ىج رب , 1

 ۱۹0 ماه رب نوا نت هک یکم هک هافلف كنار
 یتسیدنک یفاصواوب كماشه .یدشا نیگ هللا فاصوا یک تقفشو لح ( ۱۱۷/۵

 نمأت یتداعسو هافر كسلاها ءماشه . یدشعا بوغ هداعااقوف هدنس قلخ

 ینیدتغاطرهقدص هلتواخس لاک هیارقف .یدردیا رادتخا یناراک ادف وارد ره نوحما

 .یدرویلیا نیمأت ینراهقف قرالوب شیا هبیلاها «روییدیا اشنا رلانب قوجربیک
 .یدبا یلام هتک ابا رس جاصن و ۷ یغوا هدنکشود مولوا كماشه

 هنکیدتسیا .ردهدنهلاد قلنارمکح « لغوا» :یدشعولو هدایاصو وش هنلغوا ماشه

 « یدتیا لئان هنتخم انناسا یژب قح بانج هکمادام .یلا ندنکیدتسا « رریو

 «مهدیاالسا اعیاد هراناسنا نوحا قلوا عات هبیهلا یوزرا .غهدیا انو دم ههللا

 هرقفوهنکنز .ردشلا شم رادتفارب كوو ییالوط ندنوب قحا هز قح بانج

 یفادم كتکلم كراركسع .هلبا هلماعم هلبافطل هکیرارکسع .تیا تلادع میزوت

 .زربنهلسب هلی راشیا كراناز «تیا هاخ یرابحتفحت .نانسالوا یرالاظ ءرانوسلوا
 دو ا یسهاش كکتح ء قلخ . تەزوك اماد ین رالوصحم و ی رالراب

 ِ . «نوسلوا دنمهصح هلتینما لاک ندنتدامسو قاوذا كنابح .نوسلوا

  ییدلوا یئامواعمو روسج تیاغ(ه ۱۷۹-۲۱۷) مکخ یلغواو ینلخ كماشه ۰.

 قماشای:لقتسم اعاد « مکح :یدشلاا رادنکل یفاصوا وب هلتدش رب هنارابج هدلاح

 ۱۳۵ ه دلج «یوم را «قیفر دجا
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 ٤ یوم خراب .۱

 ار هناهاوخ ربخ و هنالدانامزوا .یدشل اهماقا یتلادعو نو اقهترب كردا

 ما كنهرادا روما . یدشعا قرت هلتعرس لاک یتداعسو هافر كقلخ

 ؟ ینبدلوا هداقرفا قترآ ا ادس لاح حالص هدابناسا یساملاق

 ندادناخر كيهرادا روما «یرهعزانم تطلس ناداخ «راتاقر یناق

 چیه كەر زج هش اذک .یدشمالاق رالاح بجوم یاافالتخا ی لا

 دا هللا ولع یما) هدانناسا (۱۳۵-۱5۷) نرجرلادبع ) 9
 e i ek ) ) نج ۰ نکس لار بع یک

 هللا ناتسبیع نامز ييدشا هدهعرد یتموکح 1 ۰

 .یدشههتسا كا رصح هبهریزج همش ىتىلاعفنوتوب كرابرع .كمسک

 ا . یدشمردتا اشنا عماح ی مشحو فير ط تباق هد(هط رق)
 ۴ ال

 و تعاج قا ر هنس سه هک یدبا ار هحرد وا ۱ نا

 دیا عاقب هداروب یرللالتخا ی رلف دراقبح كرەتىدي| تلا یصعت

 1 را هام الو نامز ات 2 هر هب ادصا رح لاما نایایو هرلنا یایسآ

 ٤ ص هددااا ۷ ا یرلوقروق چبه ندرظن ٌهطَق وب كرايوما

 9 ارا اجزا 2 یدششت 0 ردتتمو ی ك اا ندنبوزا لونا

 و ۰ یدزناح هدیعبط: :تناتم رب مع یک یغیدلوا كالام ب دوش ۳ اس هدتسابس

 م هتناونع لداع هدنسهرا موق رب ندیا دع ندلاضف یجترب كا یلادع راد رر
 نیز ولوط هلرلرهوجمو ا زنا هقلوا لایم هماشتحاو تنیز نر ادبع .. یدنشلزا

1 1 

۱ REF 
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 ةطان عام ا شبا هتسادپا

 )۰۰ ٩۲-۷ ١)

 كااوروا « نامز یرلکدتا سه رب زج هش ایرما

 .ید راشل | سس هسأت تسدمرب تن ةا ی رج و هدابایسا

 داضتربیرهاظلاکو نافرعو لع رابع هدنناب یصعت و تلاهج كرابلابوروا هدرودوا

 امرف مکح بلغت و توق اشسا الب هداپوروا ناتسرخ . یدروسدیا لیکشت

 حلص ررارب هلکمنا هظفاح ی راهنارواکنج تناتم یرابرع اینابسا هدهرص یفیدلوا

 مولعیرلپ رعاینابسا .یدراروسدیاتیاعر*« لاک واکذ «راروبشاضوا هل راشبا تااسم و

 مست هنسهناک اح ذوفت كنالراش تیغر وب طقف ؛ یدراروسدیا تبغر همیانصو
 هلبسههاس جابتحا رب مربمو یعببط تیاغ + یداکد یربج یک یرلقدپای كراقنارف
 علا رل هفساخ هنسهنا راک تعنص قوذ كقلخ ء«هدايز ندقلوا عبا ه هقىلخ یل اھا ى

 كناشوشتوب هسیا لاها «راروییدیا قیودت یراجمو مییانص «یناببدا .یدرارویلوا

 . یدرارولیا قلت هلروص نسح لردیا رد یتمق

 كالباهدنسهاس تاماظن یرلکدشا هماداو بانک | هلیئأت تاع و 1 ۰
 نیموم ا یدشمالشاب هفلو اعو وشن هدنروص رب كانضف یرامح تیندمه

 امس ف کلم راب رح ییخاد رک. و ندنناحوتف كدایزن قراط هلا ربصن

 ۱ یحزب ندنناداخ هوما طقف . یدشعا رادهتخر هق دلوا یلسهبس

 ملأ وب یسامدوق ینساسا كنتفالخ بر هداینابسا قرالوتروف ندا رایسابع
 ریزورزیاسوهو لاما كرلدنسم صبرح هد(ودروف) «شریو تیا هرلهژرابم



 | شنا و ناق راقاقوس « روینای هدنجما راشتآ راعماحو رایارس نوتوب ءرهش

 7۲ ترآ هلجد «رولیدیا امغی یرهناخشک نیکنز كا (دادفر) .یدروبلاق

 ۱۳ ۱ ۲ شدن ي هفلخ : یمقلغ .یدرونلف لاخ ندکما
 لاتا مر و یرلنیداق نکیا كجهديا رارف هفیلخ نالوا نابرق هنسئاسد

 0 کچ اق رب «شع ریدتبا سدح ین هفیاخ ءوکالوھ .یدشمتک هنهاکودرا كنوکالوه

 > ۰۱۲۰۸ )210٩« یددملا لیکشت رانمرب ملا هبهفیلخ سبح فوخ و ارکوص

 دنناف و لدم ترضح .یدشملوا ضرقنم ًاملکیتفالخقرش هلرتافو كمصهتسم
 1 e ê تدم هنس ۵۰۸ تفالخ و ندا ی هنس ۳۹ شا

 > هلیناونع قلارصاب کاج هلبتنواعم كسربیب ناطلس «یدیفحرب رکید كرایس
 ] ۵ وا فال ار ا 1 رب وروق هم «شلوا

 3 )یی قرش «یدرلشلا اب اتر ج کش یحتف كرصم

 7 كوص هدیرلیوما سل دنا 6 ہد ع ەدە رص یلدا وا ضارما راحود هل روص

 .یدراشمالشاب هغماشای ی راهبنابح



 ٠ ىلابقا رود كدادغب ءرلیساع ۲۲۱

 نمشد یراوباق كدادغب « شعا دع زواج رب یراق هنسف تزع ینسهیهذم
 یطق هنیدصقم یمقلع . یدشمهتسیا قلآ مان هلتناها هتطو قراخآ هتراوورا

 «شقلازآ یرادقمنالوا غلابهکیزوبقجم | كنودرا نوا قتلوا لئان هدنروص رب
 . یدشمردتا نیت هرار قازوا هدیاود یبدشا همش  ندن رایدنک

 اوټ ینرامورو هنیرزوا (دادف) كرهردنوک رلهفخ هننرادمکح لوغوم ارکاوص

 اع اذ وک الوه .یدبا کال وه یرادمکح لوعوم هدهرص وا . ىدشملا هبص

 كنرادمکح لوغوم یفلکت و كنمقلع هلتهج ییدنوشود ی وج كرا

 یتکالف و یتاها هننطو كنمقلع طقف « شمهّما هوالع یش رب یی هشناورقم
 : عیرسآ اهد تاق 3

 اباصو قوحر, هنسیدنک « روباشاب هدنحما تینمارب هنالفغم «هفلخ هداننا و

 قجنآ مصعتسم .یدرویمیاهمش ندنتفادص كنبریزو هدلاح ینیدلونولوب هدنارابخاو

 ندنسهرجم كنبارس ینکیدتیا برقت ورغوط هنیرلروس دادفب كنسودرا لوغوم
 ةدنوق ر« شهدم یمودرا لوغوم هنققلاق ىدا ناو

 و هدناتسنمراو هدلوطان| نوجا كعا طض ین رهشراهفلخ «وک الوه . ىدا

 دا راکب نرو جارخ هنغل ر وطاریعا لوغوم .یدشهالبوط یتسهفاک درارادرمس نانول

 توق شهدم وب مصعتسم :یدراشمردنوک یراتوق نانولوب هدنرللآ یسهفاک

 «شمهتسیا قلوا داقنمهسراوزراكنوکاله كردنا باغ یللادتعا نوتو هدنسشراق
 یرفس كنهفلخ طقف .ىدشملا اط ینسهظفاحم كتفالخ ذوق هلا دادغب زکلاپ

 :یدشلاق یش یبا قترا قجاپاب نوجا هفبلخ . یدشلردنوک یرک هلتراقح لاک
 هللا حالس ٌهوق دوخایو كما هنسهکرد یسهعبت رب یداع كنيرادمکح لوغوم اب

 هدندنک هج وشود هعلآ ةکرد وب هفیلخ . یدکلاا علاط ٌهبرجت قرالوا هعفدكوص
 للارنج نوسم ها كنوک لوه هذاا و :یدشهالفاب کا نی و ۰

 هب یرک ینمشد كردا ارجا راجورخ یلتدش یلاها « رویدیا هرصاح یرهش وتاب
 - هلکید ی رانادناموق قرالوا تسمرس هلتقفوم قافوا و قلخ . قدر

 رالوغوم طقف :یدراتعمریع هدهاکودرا «هدنحراخ رهش یهحیک وا < راتشمهم

 . یدراشمنوب هدنجما رلوص ینغوحت رب ندرامالسا قراقنب یرب ندنرللاناق هلجد
 . یدرلشما احتلا هرهش لاحرد راناراتروق یک ندتکالف و



 : هتناضرمت كنبدلاءالع دع ینلخ كشکت ندراسزراوخ ینادناخ هسابع
 ط یه « شا نالعا یکلهفیلخ هدناریا نوتوب نیدلاءالع دمت . یدشلوا

 الو یتمالس هدنسهاس یتاوص وغوط هب رغ ا < قدش كمسوم
 e اوك E e كدب ع

 ا ی نامر زا لټ ین و #

 ِ , ید ما نا یتنطلس نا « یسهشروف 0

 ۱۳۲ اروم ی مدنابز هزر یا ھال رندر
 > تاذلاب ی رافرط ناسارخ هليا ربنلاءادوام ناخزیکنج . یدشمتا بسک
 ا رب « ناجمابرذآ ودرا رب رکید « شمورو هناتسدنه یر ندنرللارنج « شعا

 طب 3 اتما 6 یرلهفلخ هسایع ۲ یدیلا السا هتسسلاوح قاحف هدود

 2 نوجما تدم رب هلسیافو كزیکنج یتا ندبالقنا ؛اویوب وب نلک هعوقو
 رافدالشاب هلاک ا یتاحوتف كني راباب یدافحا هلزیکذج . یدراشملسهدبا نابیرک
 . هه ۱4۰) یدشعا سولج هللاب مصعتسم هنتخش هسابع هد(دادغب) هدهرص

 هوا هدمصعتسم . یدفصتم هلا عبط فعضو عضاوو ج هفماخ کی

 اراختفارادمهکلب نوچما نوجا یسهیصوصخ تابح هک یدراو لئاضفو فاص

 ادع هصق رب مخو كا نوجا كمهلکوروس هلالحمضا یتموکح رب طقف

 Ee هلوص هیمقلع نیندلادیّوم یربزو « كمصعتسم .یدرباس

 یی "اخ نطور كوو « ریزو و هکنوح ؛ یدشلوا باس هنو كتماوكح

 .صعإ كلدمحا سايعلا وا ىلغوا كنهفلخ . ىدا هدنهدم هعش یمقلع



 ۳۱۹ لابقا رود كدادنب «رایسایع

 نسحنالوا یکیاح دو ی ردقهامزوا سکعلای جاودزاوب نانولوا نظ کجا

 كنساباب بوناصوا ندنرالاح زسمک كنسهجوز ءهفلخ .یدشما هلازا هدیازتما

 لویوب شا دیدهن ینهفیلخ «بضغو نیکرپ «هاشکلم نامزوا «شمردنوک هنیوآ
 ارکوص .یدشل فلک ی سما بصن فلخ ینج وح نالوا ندن زق یدنک هنر كناغوا

 < شيا باط ینسعیا تماقا رابتخا هد( هرصب ) بوقیج ند (دادغب ) كنیدتقم
 .یدشمر و تیام هافالتخا وب یافو كنداماد هد مه « كنیدنک مه هداننا و طقف

 «شلدبا لا یسهب راع بلص یر هدننامز هللاب رهظتسم ییلخ كسدتقم

 تجعوم یشالت رب میظع هد(مادعب) یسمک هنیلآ تا اوورفودوغ ك(سدق)
 سس چچ قجاراروف یتنمالسام دنلآ راساع طقف .یدعشلوا

 2۱۵ رایمطاف هلرابسابع . یدشمالاق هطساو رب چیه

 ۶ .هلداحهلبر ر كنيرلكب قوحلس «یفالتخا یهدنشب

 یراند كني وا نا حالص ید ی ۳
 (ردهدنیلرب) رت هدنتلا ی اصوكسرارادمهحقوحلس6 رهظتسم

 هلابدشرتسم یلغوا نک هنر, ارکوصندک البا تابح
 ندا نمک هلساک ذو تراسح .یدشلا تربع هیاحا ۳ فرش كتدادحا

 - هديا اغا رلتمدخ یدج هتکلم هدنرانامز قالراپ كنتلود هساع « هفلخ و
 ماقم .یدشمالشاب هغاوا امرفمکح هلیتدش هجحمالوا ضارقنا قترآ طقف . یدریلیب

 «هرلتوف یی نوحا كو .یدشعا عياض "لماک ىسەقاس تشحو ذوق «تفالخ

 هدلآ یرصانعو یشراق هدوعسم ناطلس « دشرتسم . یدراو جاشحا ه را رصنع یی

 هنر, « شعا ناح یادف هدنروغوا كمريدتا هداعا یشاس ذوا هتفالخ « كما
 قا نیک ردقهنسر طقف .یدشمهتسیا كمما سقعت لسم نیع هدهلابدشار نَع

 .یدشلوا هفیلخ هللا مالیضتقم یسهجومع هنیر « شلدیا ملخ ارکوص ندقدلوا
 - وا ینافو كهاشکلم . یدشلوا راحود هماسقنا یتلود هبقوحیاس هدننامز یضتقم

 باح “)¢ ۱۰ع۰) نامرک مىق ترد و « راشلرا همسق ترد راق وحلس هسرز

 نارمکح هلیمان یرابقوحلس (م۱۰۸۵) ماشو (0۱۰۸۵) مود ۰۱۰۷۸
 « یافو كدوعسم « رافالتخا نالوا لصاح هنرزوا ماسقا و هتشبا . یدرلشلوا

 .یدشمریدل | سفنزا رب هدحنتسم یناخ هلنایضتقم «یراسا راحنس یسهجومع



 یوم خرا ۳۸

 طقف . یدشقارب تیحالصو ذوفت رب دودحمانو كوبوب هيو لا شی
 وا هفیاخ فقاعتم یعلخ كوهللابرداق .یدشلالولح یرهرود كوص قترآ

 اح بالقنا ر كوبون ةدابشا یاقرت iE كروت هدننامز هللا صاب

 ۶ .یدشمالشاپ

 ۲ یاسآ هلا یتسضت كرارانا و هلرادنج .یدندنلسن كروت راق وجلس
 اوج یره (نوحیس) قرالوا هدنتعم كق وجلس لوا هنس چاق رب « راشمقج

 [ولوبهدنسهرادا كنب رلکبكلروت اساسا لح ییدشلرب كفوحلس .یدرنشمشلرپ

 ل هدارو <« راشمابولقم یرایناماس كرەشلرب هلبایوحلس رلنو نوجا
 كب لورفوط یدنفح كقوحلس هدمب . یدراشلا سیسأت ی کج

 لا صاف هاب «شمنا طبض ینررافرط نارا كردبا سیسأت قحم یتموکح
 ۱ یمامنرتسا ون ك لورغوط .یدشلا تن واعم هیدنک هسرزوا یماحرتسا

 ویسا ییا مالاریما یکیدسنیا تیاکش كنهفیلخ < شمریک ء( دادغب ) لردیا
 !امزوا ,یدشلوا لحمضمهدیذ و نوت و هلبایسا یعالارممادلوص وب كلهم و لآ

 ء هجرد وا هد( دادفب ) رابقوحلس . یدشّما لاقتنا هزابق وجلس یسهفط

 لا جاودزا هلا یزیف كنهفبلخ كب لورضوط هکیدراشعا باستک | ذوف

 5 ههللا مايماق .یدشهار ثاربم تحالص دور زسل ورتن وق : تم رک

 یراصو كهاشکام هلن | نالسرا تك ردق ه-افو خراب «هفلخ زرسرادتقا

 We ٠ : تاج توک لاک

 ةف وم و نما تمدخ هئش رب هقسشاب نددوس ی رورغ رب طقف . یدشم

 يقوجلس ليما قرا یدتقم .یدشمالوا یریثأت رب چیه هنیدزواهینامسج تیحالص

 زوانوحما كمربو هلورغوطناطلس ین زیق یاس هلبتقو .یدشمرک هنتلآ یذوفت
 هدنک عطا جا ودزا هللا یزق كهاشکام یدتقم «هدلاح ييدسا ددرت تدم

 اع را هلمبار هنامیمص هدنش رادمکح یا طقف . یدشملا دع فرش رب نوا ۱



۰ 
۳ 

 ۳۲۷۱۷ ۱ لابفا رود كدادغي «رلیسابع

 . رتسوک هنسیدنک یمسف رب ندهنزخ لاوما ییباط هفیلخ « هلودلاءاهم نده

 E تسها ًامطق هنس رلشاپ زوک « « شم ری دّسا برضو فو و هلردبا ماتا ا

 .(ه ۳۸۱) یدشلوا قفوم کمر زاو ندتفالخ كرەبم

 كردتقم . یدبا هللابر داق نالوا IR ۱ ندعباط

 دا "یتاصو هللا . یایتفجن ها ۳ ماوس دیفوهس

 .یدشع ولو زباح یتهام رب یناحور فرص یتفالخ «شعا كلەفىلخ هنس ۱

  یرهش هرهاق

 و هنیدافحا ندیا باغ ینعط تناتم هدنجما قالخا داسف كرلبسادع هد( دادعب )

 (ی و زغ) هد یول نعد و مساقلاوبا هدناربا «هدهرصییدتا تیاصو نادناخرورغم

 كناریا هليا یهذم ادوبایو امهارب هدناتسدنه . یدشلوا قفوم هسیسأت ینتموکح
 السا هلنوف حالس یوننع دوم ندیا تنطلس نام هدنش یسلاها 1 ۱

 (تارجک )و ( ربللاءاروام ) <( لباک) یونزغ دوم. یدشمشلاح هابحا یتیم

 هنس رزوا هاب رداق یافومو نونوب طقف .«شلوالئا ههمظع تاحوتف هدنزافرط ۱

 تامحالرت هدهللاب رداق هنس ییدتسا تافو یوننغ دوم .یدشمهمهدیا ET یارجا
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 یوم جرات - ۱ ۳۹

 ةلخ .یدشمری دتناتنعل هنس رافلخ وهب هب و اعمقراریدشب ایرادغاکهنبرلوب

 ۱ جرم ضعد ىح . ها كرديا سا ا ی هفیلخ «قراناص

 ی و كتبارس هب هفماخ نوجا نکس یعمطو صرح رکا

 ۳ ا لآ هراب ۶ ردق رد ۰ هللروص و

 ا د ریمطاف نکبآهدقاوضرقنم هالبفس یتاود هیسابع هد(دادغب)

 هفیلخ هناکب هدرودو . یدرل شما اش را هت الب هب كبك وشو ناش هدننامز

 ۲ ویدیآ هل زا هدنسهاس یذوف یرلفالتخا ناک هعوقو هدزاخ تاذ و ۰ .یدا

 ۱ ۳ : تفالخ.دارکو ص هنس چاق ج .یدروږلبا حالصا ین رانی كرا هل.دق بقر

 رم به هنناحوتف یک یرلفلس نو و زعم . یدروسدا افا هنظو

 1 هدافتسا ندنافالتخا ندا روهظ هدرصم هداتا و «زعم ۹ را

 م  هوح یرادرس كزعم .یدشلوا لئا هثماص قرالوا لخاد هرهش

 7 ی رهش (هرهاتلا) هرزوا قلوا هدا رب یدمرس هنت رفظم ا رکو ص

 ۳ هراما ر چیه كج هدیآ تاالد هنب رادتفا و دوف كرلب_سابع هدرصم

 یمالع كرلیسابع . یدشمر دلاق یمسا كنب راهفیلخ هیسابع ندرلهکسورل هبطخ
 ۱ ا كتفالخ هددادنب .یدشلدبا لوبق كنرضاس نالوایمالع كرلبمطاف هتیرب
 7 «توقو ماظتنا هدناتسبیع نو و تح «هدرصم زکلا لکد «هدهرص یادولو یرلئراو

 به هدزاخ « هدنع . یدشلدا طبض "الماک رصم اب زا یدشعا هیلغ هیواسمو

 روس یر نډن ادا تعم كرهوجح .یدروسوتوا هبطخ هنمات كن دامحا ىلع

 م « شرتسوک تمواةم رب تەش نسح لدرلءعهرف هدارو طرف «شمورو هنس راف رط ۱

 ۱۳ هر اود وا یدمش هلحاف ینیدنالاوق نوجا قمالهح راب ینتلود هیس اع یر
e, 0 

 . .یدشلوا بولت هلتناها هبرزوا یسیدیقال كهفیلخ «شعولو هدنانیلک> «ملمییطم هفیاخ

 هن رب نامز ییدادبا میخ نوجا ینیدلوا راتفرک هحلفر شهدم هل عبطم
 رارصا 5 :وکس هدایز E تطاس تاذ و .یدشلوا هقملخ هلاب عیاط لغوا

 خ هداتناوا هک یدذعا فداصت هنامزر هل وا یتاالخ كمداط .یدشل | تابح

 .e ی :تاکنم ییدسا وزرا تانک نھ . ىد شمام اق یتسما چه

 و .یدقلا ممالارنما

 اوج مش هدن رل یت ال را ربما نشیتنده وب لآ هددرصوت



 ۳۱ ۰ یابقا رود كدادقب «رلیسابع
 ۲و

 < شمهتسیا كمريو یناونع تفالخ هننادناخ ىلع ترضح الوا «هلودلازمم
 رایولع كتهوکح نایلوا عماج یرادنقاو ذوفنرب چیه هدنلآ یتادناخ هیسایع طقف
 لغوا ككردتقم هلصوصخ . یدشمالک آ ینکجهدیا سک دوف رب كو و ءدنلآ
 و كردیادع توف هلسو نوجا یس ىنسماملوا كلام هنیتم عبطرب چیه كاضف

 . ىدشملا نالعا هفيلخ هلبمان (هللعبطم) « شمراقبج ندسدحم ینهدازهفیلخ تدب

 یر رام هفماخ هدهرهاو

 هدیذوفن دلرلامالاربما هقدنولوا باخت ندنبابرا عبط فض راهفیلخ
 ارهالارما . یدروسدیا ارحا رلا مالا ریما یتفالخ هدتقىقح . ىدا دیازت

 كنتلود هسابع هداسا یک ینیدلوا ثاام «تحالصو ذوفرب دودحم یغ هد(دادغب)

 را یتفص نساحفز سف .هدالراتموکحب نوو ندا لک
 هلودلازعم .یدشمام لق یذوفر چسه ك وا هحناک هعطم هفیلخ لصا .یدروشولو

 E < شما نیت شاعم رب ۳ ۳ < بناک رب یداع هتتعم كعطم

 هلا هلودلارصان یرادمکح لصوم ناشبقلاق هدادرتسا یتموکح ذوف ندنسیدنک

 .هناکی كنهلودلازعم .یدشلوا روڪ هکمرو کرو هدهحش طقف ,یدشمشایف وا

 -اق عماج ندیبس وب .یدکمریدتیا لاقتنا هنسهلالس ىلع ترضح یتفالخ یذصقم
7 



 یوم ۱ ۳۱

 طرز نا یو هد هل رلطم رق “اشا ها ناتسبرع

 ارب هلبا هفیلخ «مکح ندرلکروت نالوا فاخ هقارنا .شقعا سبسأت ینتموکح
 1 . ىدشملا روبحم هرارف یتسح كرەلك

 هدمکح هح وایابرق كدتهافسو قودذ ؛ هللابیضار
 8 اوبا ی یدراف كد هغلخ

 واج كنبقتم یسیدنک طقف .یدشل,ا نالعا هفیلخ هلبمان (هللاقتم) یمیهاربا

 یا یهاظن ذآ راصارتحا یی نامز وا« شلدا لتق منم اسد رک ۱ رک وص نوک اقر,

 تا | كنەفىلخ کی نوزو ندنناکرا یتعم كمکح ندفرط رب .: یدشمالشاب

 ٠ یدروبلیدیا دیده ندنکی دادغب « ر نو ضارتعا قرالوا تسدب حالس

 نک ˆ كنەفىلخ نورو نامز وا « روشسا كما هام یهفیلخ دیشخا یسلاو

 «دوییدیا بلج هنیرداح یهفلخ قرایالوا یضاد هنسامقج ندنلآ یذوف "

 "ا وب نوزوت . یدروسردیوا ین رازوک هدنسشراق یرلاغآ مرحو یراسد

 ا قتمالویوط یسس ندب راشط كن هفماخ هکیدشمنا تکو هنالاط هحرد

 رج م ارکو و ندکدتنا تقفوم نامت هل روص وب نوزون .یدشمر,الاج رالیز

 زو یک یرافاس هدتاذوب طقف . یدفلوا هفلخ هل اب کشم یغوا

 1 اظ هو رەج « ییمطو صرح «دازرشنا «ایهالاریمارپ یی .یدشل وا هح زاب

 رک مادادمتسا ندهوبلآ یلاها تیاهن هک یدشملا قبضت هجرد وا ینسیلاها دادغب
 1 ( دادفب ) هلودلازعم یرادنکح یحنج وا کنه وب لآ هسرزوا كنو . یدشمالشاب

 هه !ینکتسم هفبلخ نامزوا « شما دادرتسا نددازریشنبا یهرادا روما «شمریک

 ی هزوقرالوا حیات هنسایاصو كتسر نینیلءدزوک «ینکتسم دفن یدنفار کی

 یارس رب یفلخ صع و هادشرلا نوراه هدهسیا شما تکرح هدنهلع
 هادم ر نونو كننکتم . یدشمامالوا قفوم هسرت هل یلالتخا

 ۱ یدشملسک لیدكنسحتحصن «شلووا یرازوک كنسدنک تیاهن «نشمقخ

 ۱ شاق «ققتتم :یدراو هفیلخچواشلووایرلزوک و عولخم «هددادغب هداننا

 فو تماظ ینکتسم «شمتیا تافو هلباهلصاف هنس چاقرب یسکیا كليا ندرانوب

 . ,یدشلوا راحود هفلتحدب كمتا تابح راما اهد هنس یعرکی هدنجلا



 ۳۱۳ یابقا رود كدا ءرل سابع

 لیدنه راسا یتفالخ یر ندهنوا «روبلوا لصاح هلا یسح وقروق ندلاظم کج

 یرابا ندنرامالشاب هراهظا ینمنع قلوتروف ندمکحت كراهفىلخ ندا

 ماقم اهد ر «شلر و رارف هنملخ لاحرد كهللاب یهاق نوجا كلوب . یدروسلک

 .یدشاو وق هسح قرالووا یرلزوک نوحا كما وح یدسا كمك هتفالخ

 مماج «كرهنلید كىك | هدنراهشوک قاقوس « شلدیا وفع ارکوص هنس یا لب رهاق
 عماج ايك للاب مهاق . یدسشللا راها تایح رب هنالبفس كردي لاست هدنرلوباق

 نوک و نکیا زک هفدخ رلتفو ر» :ر را ولاپ هیلاها ندک هزاع روروط هدن رونق

 .یدرید «!زکسجا هراتخا تخدب و نالو هقدض

 ندسبح یسابعلاوبا ارکوع ندکدتیاعلخ یهللابرهاق یسهجوم «یناکرایارس
 هنساقت را « هللابیضار . یدشلا نالعا هفدلخ هلسناونع ( هللاب یضار ) قراراقح

 هلیماع هبهفیاخ یرلتیقاع ملأ كنیراقلس . یدشعا تعواطم اباد هراندیا تمدخ

 ناکما كجا هظفاح یتفالخو تا هکدلدیا راهظا تعواطم و هکیدشالک |
 «شمرتسوک تواخس هدنسالععا تازاتماو ذوفن هفباخ ندبسو .یدنا هدنجراخ

 نوت و ناهو ه رص هف وک یشارن در رکیوا هلردیا ثادحا ینصنم (۱صالارما)

 .یدشلا بصا رای یسوغوط اهدو یلاو هنسلاوح برع قاع

 «كحهدیااها یسه رکو هنکلم؟رادا كتالویدلوار ومأم هدم یکتا

 یدنک ارکوص ندهفلخ مدراهطخ < كهلیا تلاکو هغ ۱ ۲
 . یدقجایارغوا هماسما تفالخ دوش هدلاح وش .  یدکج زدنا رک ذ یمسا
 ردقتدم رب یسهبئر ترازو ارکوص ندکدتیا زارحا یتسهبنر !یهالاربما «یضار

 قترآ هدتفالخ اذک . یدشلوا بلقنم هبهبتر یی "الماک ارکوص ءشمتآ ماود

 .یدیا هفیاخ كوص نایوقوا هبطخ هد رلعماج «هلابیخار مک هتن .یدشلوا طقاسندمکح

 رب ینضارقا كنالود هسابع لاحو «شلاق هدنلا تدرارظات یارس دوو توق

 .ىدشملا عبرسآ اهد تاق

 - الشاب هکمرتسوک ی رلتآرحآ تدش هجنالوا هدننامز هاب یضار هللا هاب اف رلیعمرق
 . یدشلوا روبم هکمرو ترجا هریطمرق نوجا كا جح امالاریما . یدرلشم

 - وا تسدب حالس درف یه ندبا رابتخا یواقش « روبلاغوح هنوک ندنوک یرلنجاوعد تفالخ

 دادنب قرا . یدرویشیلاچ هنمریبآ هصح رب هنسیدنک ندتموکح « رويا ا هاتروا قرال

 یدمش رلتالو مسج نانولوب عبا هنسهفیلخ دادغب هلرتقو . یدشمالاق یشر چیه هنسهفیلخ



 یوم خرات 3 ۳۲

 بان هتیربثأت نیداق لرب یهانج اع .ىدشملا عیدو هنیذوفت نيداق
 انوراه «ردتقم .یدشعا ناشیرو فارسایتلود هسزخ ,هفلخ ون

 1 نولسم نم حد هدایز اهد ندهراب ینلدالبوط هدنننطلس رود

 ا یح 6 ندنمأت ینسهرادا لخاد كار وطاریعا ۱ و یدشعا

 اا قالخا داسف 6 یط فعص شلاق زحاع نکن هلس

 راسالوو رارهش قوح ر . یدشهالرضاح نمز ر دعاسم هناصارتحا

 = .یدراشلوا روح هقدصت یتیک اح كناسؤر نالوتأرج هلالقتسا
 زا ما توق بسک هدانا و هدرابمطاف ندا عیرست هجرد ءلوص ینطاطحا

 یدبا دم وا هللادع « تاذ ندا تفالخ یاعدا همفد ثالبا ندرلیمطاف

 ر كنيلع ترضح هنادناخ کجا اا نوجا یغیدلوا ندنداشحا كناع ترضح

 كرايمطاف . یدشمر و یتمات (یعطاف) هلتبسن هنمسا ك همطاف یسعرک كد ترضحو

 ۲ هاتسیدنک هزعم ندرلیمطاف تح . یدا دلوکشم یغیدل وا ينم هنسهلالس ىلع

 لق ییلآ هلآ رورغ لاک زعم « شادنا لاژس یغیدنولو كلام هلئالد یکن هدنقح یارق

 17 جووآ رب هات روا ۱ یک و «شءد 6 1 وب یسسّوم كمهلسلس » : كرهرونوک هنسهصق

 اس كننادناخ كرهسد « ! ردرلنوب هدیاونع كميسن » : قران الریف

 3 دافتسا ندنعبط فعض كردتقم « هادبع یسسوم 2 رلرمطاف .یدشمرتسوک ییکیدمرو

 ۳ كنیدهم نایر و رخ هدع رک نارق « یساباب كهللادبع .ىدشمالشاب هک ا توق دز

 ۲ (هدهم) هدنراوح (سلون) سارا لدتصرف وب هدلغوآ <« شا نالعا یغیداوا

 HR هدعإ ۾ ۳ او ا ذاا تخ اب هتسیدنک كردیا سیمأت

e 2۰ 5 ۰ شفار و ا غرا ٤ لی ا تافو هر  

 یدشاوا قفوم ا تدم م یی نابتس

nاما درو شنتوا یافو كهللاب ردتقم  

 ار وال ماقم رانامز رب .یدشلوا هفسلخ تا م لوص لرلپسابع

 روق ندتیاصو هدصا لوا هفیلخ و نلیدیا علخ دارکت هدلح ییدتبا
 با سبح نوجم|كم هم ریو نادسم هنناصارتحا كسابعلاوا ینکی .یدشمهتسیا

 ارس «یبانج کیا وب كهللابرهاق . یدشللا فلت هلیصرح هراپ یتسهدلاو
 د یتکلع كنهفیلخرب لاظ ءهشيدناوب هبفامعم .یدشقارب هدنجما هشیدنا

۷ 



 ۲۱١ یٰلابقا رود كدادغب «رلیسابع

 .یدشع ولوا نالعا یتفالخ كهللابرهاق یشدراق هشیرب كرهابریدتبا علخ ردتقم

 یششخ ںالوا داتع« یسلریو هرکسع هدسولج ره یرب ندهتوا كيللابرهاق طقف
 رارکسعنوت و نامزوا .یدشلوابس هسروهط كنابصع رب یکی لوس عانتما نداطعا

 راتمرحیردتقم یرلقدنآ هنیراهشوک نادنز هدنجما تراقحو تلذلوا نوک چوا

 یتموکح رللالتخا یلاوتم وب طقف . یدراشعا سالحا هنماقم تفالخ هلراشدقلا و

 ییدتبا لالقتسا نالعا هلودلارصت هد( لصوم ) ءروسروشود هفعض هنوک ندن وک

 « رارویسک یجاجج هدلح یراقدلوا هدنسهدادا كسیر رب یکی ہدراطمرق یک

 تب «زخ یدوس ارج « بارخ یهبمک «رارویپ رب دلوط هنسویوف منمز ییرادسج

 یەم رکعهکم «یسهفیلخ دادغپ .یدرلرویدبا عاشارلتل اذرولرذ كيبهدنفا رطاسدقم

 هدنحارللالتخا ورلناصع یداتم تخنا ًاتاذ .یدروسهدبا صالخ ندراتک الف و

 فوخ ینراهلح نوتو كرهش « رویتسیا یراشاعم نیلرو ءرکسع .یدرویناقلاج
 < دوبل وروک یربثأت سکع هدهدجراخ كراناصع وب .یدروقار هدنحما تشهدو
 . یدروبک هنیلآ كننراسسوم ترط یمسق رب كتارا هجا

 رب كوو هدیارس . یدشلوا هاگنالوج هراهشرتنا یلخاد هددادغب هداتنا و

 كو و یدمش «سئوم ندا طوقس ندنرظن ثنهفلخ هدلاح شل او ۶

 نعروک رروک یاکلهنو هفللخ .یدشلا هرصاح ی(دادغب) هللا یمودرا ناصعرب

 قرالآ فحصم ررب هنیرالآ املع نوتوب « شعوا هتیرازوس كنساهقف و املع
 یارجا هنرزوا تایونعم كنهفلخ .یدراشا تکرح ورغوط هنسودرا كسنوم
 ردتقم هجامالوا لصاح هحش رب چسه ندربادت و ییدتیا ذاا نوا وثأت
 قترآ هفیلخ .یدشمشود رسا هنلا رارکسع یلاق رفا طقف «شمنا راتخا یرارف

 هارلرکسعنوحما قمرانروق یتادح «ردتقم .یدشمالک ۲ یتک الف ینجالوا راحود

 .زکیدیا تیاعز ههفلخ» :مرارکسع زدتقم .قدرونتسبا قعوقوط هم و ووق

 .انعمیدام نون یتفالخ طقف «شعد «ردلکو هدنزول رب كمك لوسر هفیلخ

 «لکد كمرک | لوسر نس .زرویلیب یك ینس زب - : رازکسع ندیا یقلت هلیس
 هل ردتقم .یدرلشعا فات هب احر ی ادا یردتقم «رلشع د «!كسلکو كناطش

 .یدشلو تباه هل روصو هد ین وکحرود نالوا تراع ندنتنطلسرلاغآ مرح و رانداق

 یروما نوتو « شار الماک یتسهنارورپ تاحالصا تا ارجا كني رافلس «ردتقم



 یوم خرات ۰
 كود هساع یتلاعف و منع كنفتکم (م۰۸۰۵۲۹۰٩) یدشلاا لیکشت

 و هک ت تمافع و طقف . یدشتا العا ردفا تدم ر ییسورسع

 ىدشملا بقعل ی ایرج یدایمو عموم یلالحمضا كلود « شلو

 شاي چوا نوا نامز ینیدلوا هفیلخ (۷۲۹۵-۳۲۰) ردتقم
 | لتدش هد( دادغب ) یساعلوب هدشاب كوخ وك كنهفلخ

 : هفرف رب ندیا توف ا كب هدهرص وا .ىدشملوا بس هل وصح

 زنا ه رتغم

 ۱ : «شعا تعس ههللادع یلغوا كزتعم دلردیادع فرش لخ یعاطا هفجوچ رب
 او یتافو كهللادنع هداننا و . یدسشلاق هدنرارادفرط كنهفلخ جنك هیلغ
 ا قات قنا در هدردتقم كتفالخ هسبا يران ا

 ی ۱ عبط تناتم هج ردە ینتکم .یدیا هری باک ندنلئاضف كن راغاس «ردتقم.

 1 ۱ و رانیداف .یدشهریک تقو هل وا و عبط فعض هحردوا ردتقم «هسلا یا

 هاب س و قوذی راضتحا ءرود هلوص كوك < هفیلخو نالواهم ز ا دلا را

 0 تم و «رور دا ضرعت هقارعرلبلسنارب او یدکجهدیا اشاع هدا

 ss یمهجروطارپعا سنازب . و رلربسا هلفاق هلفاق

 FA لابقتسا هدیروص رب ا ندنفرط 3 ۳

 دك كس شمل آ زو نوجا لابقتسا مسر e كنم راخرۇم برع

 1 كم 5 e دریک نارا یارس ا 5 و 9 یدشلدیا راضحا»

 یخ ۳ مو مک كم) تا و رظنو فی رظ كجا و OF ما

 لر | قمر دشاماق ین راز وک كنب راصخ ص ساز ¢ هفملخ . یدروس دا راطخا ی.راهاکح

 . یدشعا فارسا یسهنزخ فو

 ی رارکب هدهروس راطهرف اکو ندقدنولوادقع هاشم هلا سنازبب

 ددنک یک ره یواخرو تلاطع كنهفلخ هدانا و . یدراشمالشاب هنعاق۱

 ۱ ۱ ا و یتاتم و منع ردق هیامز وا ییحا . ید وغو

 ام هتیراکرس هلرانانولوب هدنهلع هفلخ « سنوم ندرلاخآ مداخ نديا مازتلا



 ۲۰۹ یابثا رود كدادغب و

 . یدشلوا هفیلخ ( ۸-4 ) لاب وتکم لغوا هرب هدننافو كدضت ۹3
 .وکسو قالرا كنتلود هسابع :یدکاام هلسماع هنلئاض؛و فاصوا كنساباب هی ی

 ۱ لب دی وام داتا ندنس هل وقعم تام e ی كنفتکم هدانا لا 1

 نوراه طف . یدولیس

 وب یرافلخ  هادیتشراا
 هک رد ۷ هل وا هدرود

 ههاشیدا رود

 - هی ۵ یرارکف

 « راروستا ه زادا هلب رلما

 ی كدارفا سکعلاب 3

 ناک اب «رارولوا راحود

 ار دنولوب هدنتل | یرلصا

 - اباص و كرلريسا یراقج

 . یدراروینولوب حبات هنس

 زالوارولوا هفلخ «ینتکم
 قدالوا تسدب حالس

 الشاب هغم رب دصاب رانایصع
 راتو ات دلرابطم رق «شم
 نوجا كمرو تیاه هن

 -ردنوک ودرا رب هبهیروس
 یباوقو قوقح .یدشم "

 ,یدرا شم آل یو

 هراشداف كردي لاماب

 را هفماخ هدهلمح ثالبا « یاب را تهذم و ندا لوق عفانم كارتشا ردق هت راو

 تدم ,رب < راشلوا ناشیر و بولغم :هرخ الاب ق
 ندننوکس وب هكرابطهرق ینتککم .ىدراشملا رظن فرص ندکما تواقش عاقیا ردق ۱

 .یتقفوم هلوص تیرفظم وب ءشمتبا طبخ ند(نولوطی) یرصم هدافتسالا
٩ 

 ه دلج «یعوع برات «قیفد دما ۳ 1
 ا ۱3

۱۳ 



 یوم خرات ۲۰۸

 دم یراق ه ودرا و بوقعإ « شغا قوس ودرا "3 هل سەدام وق قفوم ی؛دراف

 = زکر كردبا عج ودرا رب رارکت قح . یدشمهعا باغ هب یرابچ هدهنیا
 دا وا قفوم هغلآ ماقتنا لدنمصخ ۰ شعاالهتسخ هدل وب طقف « شمورو ورع

 م هکمرب دتا قید ص ه هفماخ یفلرادمکح هسنا ورم ینلخو یثدراق . یدشاا

 . ىدشملا لکشت قموکح (تیل ی ) هلتروص و
 ۳# ناتسزراف « ناتسربط « ناسارخ» « نامرک یرلهفبلخ هسابع

 1 رسم هدارو . یدرلشمراقبج ندلآ هدیرصم « ىنفيطل كا كن رتالو لوا ندزغا

 الوا فعض راجود كنتلود هب ابع نولوط ن دما نایردنوک قرالوا لاو هرصم

 7 ههروس هسیا هدننامز دمتعم هفیلخ « شمالشاب هکمروس تموکح انداع هدافتسالاب

 كنولوط نب دما . یدشما طبض یهک اطناو بلح : اج ء سم « ماش كردبا

 جهیلیرلیا هدایز اهد نولوط نب دجا . (ه ۳۹64) یدشلا دادتما ردق ه(سوسرط)

 الو ما كردیا نابصع كنؤاؤل ندناکراقمعم هل | قیوشت كف ومیثدراق كن هفیلخ طة

 نيغش ل هترفظم نولوط نب دجا . یدشاوا منام a هدایز اهد یا طبض

 ول ماتتا ندتفوم نالوا لقتسم بس هنتک الف «شلوا ر اعم ندعایض و نوجا یغیدن ول

 زا و هدهسیا شعهحبت هلتیقفوم یکرح و ثنولوط ن ده ا . یدشعا تکرح نوجا

 ۱ یدشلوا قف وم کک (نولوط ی) هلال 7 ی. طتف 6 شا تافو نت

 ءراتالو ؛ناقح ندلآ ینتفدرطن یئراق هنماسقا وب كتموکح «هفلخ

 1" ه هداتناوب .یدرونسیا قلوروف ندشاصو كقفوم یشدراق هدر كجهدبا

 مظعدابنوجما یسیدنک یتموکح روما طقف «(د ۲۷۷) شمراتروق یدمتعم یافو

 3 ندکمرک هدنتنآ ید وه ها دصتعم ولت «كنصو ر کی هقملخ و ندا دع

 e .یدشلوا هفماخ دضتعم هنر هدننافو «شمامالو

 اد 3 راهفلخ ندیا مازتلا ینسهلالس ىلع ترضح (۷۲۷۹-۲۷۸۹) دضتعم
 متاصارتحا فرص راهثفانم و طقف .یدشلوا فده هراهشقانم هناریکفرط

 “ راو هتموکح روما دضنعم هسلا هدقشح .یدشلدا ارحا هلب ات

  یساطعایریورب یلتلک طقف ؛یدشلدما قیدصت یلالقتسا كنولوطی امقاو هدننامز

 هیات ro ا ن یب زا داحا ا

 رج



 و ۲ :
 رای نت
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 (اصاس) تقو وا .یدشع الرف هس رلکوا ك رهسک ینسافق كلتاق «شعا تمواقم 3

 و
.5 

 ك
20 
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 ۳۰۷ یابقا رود كدادغب «رلیسانع

 «شعا بسک تعسو نوتبسب نایصع تیاهن . یدشلوا هاکنالوج هلالتخا رب لثاق
 .یدشع ولوا فالکت یسک زاوندتفالخ هنسیدنک هغ كرلووشم هقىلخ

 راجا هلتراقح «هلفایاط طقف .یدشعا تمواقم هلبندش هحالوا هفلکت و یدتهم

 رحنخرب هدنتلآ ماظم اسرفلمح و «شمننکح هلارهقو ٍط ,هدنتلآ راقایا «شلدبا
 . (ه ۲۵۹۱) یدشللا تافو قرالوا هفلخ طقف «شعا تاح كرت هله رض

 یرکدتا نذر « ندنراتماد 9 ی کتسع لر
 زاو ردق تدم رب ندراملظ روفنم و یالوط ندفعض و e یر هلم كرت

 ر چیه (۷۵۹-۲۷۹) لا لعدشم نالوا فلخ هبیدتهم هلجزا .یدراشمکګ
 صیلخت ندتک الف یرلقدلوا راحود كن رافلخ هلتهج ییدعا نیم هلبا عبط تناتم

 «شمایفوا هماسها هدننامزكنا ینلروطاربعا برع طقف .یدشملسهدیا نابرک

 هلحرا . ید رم لا یدادعتسا كما لشن REL ر لقتسم تیالو سه

 هدرصم «هرایرافص نارا قرش «شاربا ندنتفالخ (دادنن) رصم 4 1 ۱
 .یدشلا قاحتلا ,(نولوطی)

 اسج تاذ و .یدنا یجافزاق ۳ هدئمسا ثل ن بوقعي ءیسر كرلب رافص ندرلن و

 نب بوتعی . یدشعازاق ترهش ر كو و هدنسهاس ییانجولعو یا كنعبط هدایز ندتر

 یوق مزع یک یدنک ۽ شا كر لاحرد یهنص و نکردبا قایخاغزاق هدنرب ندرلبوک ثبل

 مایق هکغا ترهش بسک هللا حالس ٌةمشمش كرهک هنشاب همطق رب بکس نددارفا یا
 نامز زآ یغاراک ادفو تواخس یراق هنساقفر هصابااو <« یاردو تراهم ك وقعی . یدشلا

 ثكبوقمی «ریمار هدنمسا رصن نب اص تح .یدشعا ناما ینسعازاق ترہشر كوو هدنجما

 (ناتسیس) ندرهاطی ۰(ه ۲۳۷) شتا لوبق هنتمدخ ینوقعی قرالوارتأاتم ندنللاضف هقنم

 ناوک اکو ندتافو كلام . یدشلا هدافتسا ندنوق بيب و نوجا قلآ ی رلفرط

 حالسو نيمأت هلتلادع یتقوقح و طقف ۰ شع ولوا باخت فلخ هلا یسارآ قافلا كس رکسع
 «ندرلنایصع ندیاراچود هب هق رغ قتلود هيسابع هدانناوا .یدشمر و رارق هكا ناما هلت وق

 هقدصت ینغلرادمکح ید ندرهاط ی كردبا موم هنن رلفرط ناسارخ هدافتسالاب ندرالالتخا

 هج دا زارحا رلت رفظم عییرس هدهدن رلف رط (نامرک) بوتقع . (ه ۲۰۳) یدشلا راجا

 (ناسارخ) و (لباک) بوقعی نامز وا  شاوا روبح هتکرح هناراکه اسم هددمتعم هفیلخ

 رلتب رفظم و كوقمی . (ه ۲۰۹) یدشمکج هعاخ هتنادناخ كرلب رهاط كردبا ضرعت هنن رلفرط

 طض هوتم ۰ دمتعم ء یدششار هدنجما هشیدنا یدمتعم هفیلخ یسورو هن اتسربط هن رزوآ

 قبوش هنماع قاخ كردا دع یمومع نمشد ینسیدنک یک ییدعا هجو یرلت الو ییدشا ۱

 « هفلخ .یدشغا تمواقم هنس هفاک كرا هکر ینیدن ولو ضورعم « بوع) نامز وا . یدشلا



 یوم رات ۳۰۹

 ا ا ا دازاپ «نوکی یا ہدەتفح «روبیدباقیقدن تاذلاب ینرارارق كراک ا
 ۳ یدروبلکید ی راتباکشو ی راوزرا كسکیه «رویلیا لوق یییاها «یرانوک

  هدیارم یک ینیدنولوب عبات هلورتنوق رب هناقتدمو یناد یادراو كتموکح ةنيزخ

 وا رادم هنسالدلازآ یلثم مرا كرایکربو هدیعاحرا هنلوقعم دح كنهبدیدو تاب ز
  كئداتسو هافر رودر کی ترا ارجبا نونو نایراح هتفد رظن هدنموگچ .یدر ول

 یعقالادحسم هدسدق

 ۰ لباق ربغ یریهطت «شاشتغاو ترتف هدنکلم طقف . یدروسدیا بشن ینلولح
 ۱ ی دامس كن هممالسا تموکحهسبا یدتهم .یدشل | ادم لک رک ند هدهجرد

 نونو ه هملح ردتقمو یرل رکسع هصاخ كروت يا ڭكجەىمەدىا

 1 .یدرلر و دیاراظتنا ههنا ر «هتصرفر قافوانوحاكمر دکح ی سا زج كنب | اارحا

 دسح هسدوه و تردق «طاص یسهارجا هطساو كنروزرا نولو «یرزو یتح

 -ازج یمهتم هفلخ نامز وا . یدشلردلوا ندنفرط یر ندنساسؤر هارو ندا

 1 كردیا بلج ی وادع كنم رکسع كروت هلا ee و طقف «شهتسلا قمرید ال

 ۱ هاسدشهحم ال وا یشراق دا کارت «یدتهم .یدشع ولوا هرمهاحم یارسلاحرد



 ۳۰ ۵ لابقا رود كدادغي « رایسارء

 . صالخ نامز یه ندنتشهد ككرلکروت ینلغوا نداق و .یدیا یسهدلاو لزتعم .دوآ

 تدش نوتسب ندرارارصا «ندرادر و رلرکسع نامزوا .یدعا طقف ؛یدریلسهدیا

 قالبجربج ارک وص «راشکود قرایالاقای ینهفلخ ءراشغا موج هیارس هلردیاسک
 راجا کا رظن فرص ندتفالخ «راشم بت هللا كشن وك «هغاقوس قراب وص

 -روفیمابح هلکمک زاو ندتفالخ «یک ینیدبای كنفلس هلشقو « زتعم . یدراشلا
 نوتو كتومر شهدم ارکوص ندتغارفرب یربج طقف .یدشمشود هنیعز مری رات

 اق هسح یزبعم ۷ . یدتشمهمهدیآ سف صلح ندقلوا راتفرک ها

 2 ردکح هلروص وش ینسازج كنملط كر هر دلوا ندقل مهوصو ندقلجا «رلشعاب

 . (» ۷۵۵ ) یدراشم

 لاحرد یر ندنرللغوا كماو ند(دادغب) زما ردیا علخ یزتعم رلکروت

 ندنسواج یدتهم . یدراشُما داعصا هتفالخ ماقم هلبمان هللابیدتهم «راشع تک
 قالخا كنهفاخ یی سک یه ندبس و .یدشلا مع هلسهقالخا لئاضف لوا

 تاماظن كتموکح طقف .یدروسدبا دما ینکجهدیا صالخ یتکلم هلا لئاضفو

 هلیسایازنعو فاصوا كدرف رب زکلای قو کی دما خسفت هجرد وا یالبکشتو
 هنکلسم كزتعم زمتیاردیا زارحایتفالخ «یدتهم .یدیا هدنجراخ ناکمایسمااس>ا
 لزتت هکمریدلوا ینیقر نوجما مکحت یرادتقاو ذوفن . یدشمالوا كلاس اعط
 طق « شمشبلاح هفلو ینسهرا كنبرکسع هصاخ كروت هلا زم یتح «شمهمشا

 .یدشمکح هعاخ هنتامح هعسط تار ؤم هداتنا وب

 هنسارحا تاحالصار یو اک وص ندقدالشاب هشا فا یأتو لح یدتهم

 ندرلهنس كمالسا لها هک یدشم | كاردا لزوک ك هفسلخ کب یدل تن

 توفص ییداقتعا «هطساو هناکی نوجما نيمأت یهافرو تکوش ییدلیا میاض یرب
 هدرلبرع هلیصوصخ .یدکللا تیاعر هلیماع ههبنأرق ماکحا «كمتا عاجرا هتسالصا
 نوحاینید ولو فاو هنغ دلوا ناشیرب رار هلا قالخا توفص كەلە تمظع

 ندا ET RR راحود یونعمو یدام یاح 2 هب دددو ترشع < راق هدسها لوا

 لوا كلبا هدلانتما :ههینأرف صاوا یتح . یدشا ماق هتمربدلاق نداتروا یار وم
 قوذ یراهفیلخ ءنار دلوطیرایارس برع هدننامز یرافلخ «شلوا هنوعیدنک

 : یادت و "ام اک یر زابهقحو ی رلیحسلاح «یرادح وب وا ناباشای هدنجمما تواخرو



 یوم جرات 4

 وق هل یاابج لباقم هعلزاک ادف و «شمردنوک هتشدراق لاحزد

 ه رصب) درهر و هظفاع هو هوم فاش د راف ءم .یدشمامالوا

 میده ه هفیاخ یی یعوطقمرس «شلدیا فات قا هدلو طّقو

 ورع ندتفالخ در تسد لوا تدم ر « هللابزتعم ا

 هلا هغاخ . یدراو جاتحا هرات وو i قداص .هتناتمو منع رب

 طخر هنالاط ریافم هتسانس هدنقح یرلشدراق ءزتعم .یدمورح ندنسهف

 همش قحربع ارکوص «شعا قیدصت یتارو قخ كدیّوم الوا .ىدشالا ب

 و م ىشدراق ا اهد .یدشم ر دتا فالتاو سبج یدبّوم كردیاسف ماست

 افا : كننربغو یعس هدوا نکا شم دا نامأت یجانو تخ هللا یبلاغو رفظ

 ییا نسیدنک «یتکرحوش كنهفیلخ .یدشمروک هلکم ور وس هدنرلهش وک افنم
 2 را ۳ e ا al نر

 مامالوا لب كما 29 ارازاستما و ا عبط Kar ازا

 ِ ء نوجا قلآ ینشاعم رم 0 8 دشا ترد هودرا

 توق ذآ 8 ار یرایما انا ا

 ۳ اع لصا هدنراکرس كرابصاع رفس و .یدشلا تدوع زنا رديا
 قفوم هکی رب دل وا یافوب هدافتسال اب لدنهعص 2 دارو ز لععم

 طقف < شمل وا

 مع هلآ لاص « ی رللغوا كنافوب هللا فیصو ندنراجما «رلکروت ارکوص هنسرب
 e ۳ رس كن هفماخ ءامغي یارس كريز ۰

 £ كلام هور و 3 اد هز طقف .یدرل روملپا

 ةر 2 تورت بحاص كج هل هديا صلح ندتک الف و یتمو زایی



 ۳ ىلابقا رود كدادغب و
۷ 

 یره هلحد . یدروسولوا امغل یارس ویدا لو شماقآ .یدیا دنا ۰

 ّ یدروسلفای رای رب وک هدنرژوا

 +, ی رپ سا نوجما یاصارتحا هقرف یرلالوا ضورعم هرللالتخا وب كننادناخ هیسابع

 هدهرص ینیدناقلاح هلرلناصع یرهش (اماس ) .یدشمالرضاح نیمز ر دعاسم

 طقف . یدشلاا نالعا یتفالخ كرديا طبض ی(هفوک ) یے نیسطاوبا ندرلیولع
 ه هفلح ینشاب كناحس <« شمریدصاب ۳ ناصع و لاحرد یوروط دل یهاط

 زارحا تسقفوم هدناتسرمط هدايزلا هدنسانئا لالتخا و رلیولع . یدشهردنوک

 .یدراشلا ۱

 ندرلیسابع یتسیلاوح ( ناحرج ) هللا ( ناتسربط ) نسح بوسنم ءرایولع
 رهاظت یراتمالع ناصع هدنسهشوک ره نام كتمرکع :یدرولبا ۱ ٩
 ءلغوا ویو كناغو «روسدیا ناصع هدنیلع لاو رارکت (صخ) ۱۱ ۶

 «ارکوص تدم ر طقف .یدرولبا هللغ زارحا یشراق هراصاع هدنراوح (ص)

 «رغاب .یدشمالشاب هغلوا لصاح مهفتءود هدهدننس رلنانولوب هدن راهرادا دی یت وکح

 .یدشعار وصت یدوحو هلازا كران و نوجا یب.دتبا دسح هاغوت نکلا فصو

 درو .یدشادبا سح هدا رس كن هفیاخ لاخر «هحنای دا فشک یروصتو ط 2و

 هللا غو نیعتسم . یدرلشعا مارا ییغاب هن رزوا ثداوح و هسا یرلرکسع

 هن رلکوا كرلصاع ینشاب یلناق «رنمریدتنا فلت یرغاب كرهنلکید ینسایاصو كفصو

 كقلخ نامز وا طقف .یدشعولو هدننظ كمنا نکست هلتلروصو یرانا قراتالرمف

 .یدراشا هطاحایارس كنعتسم رطکروت نونو ,شمرو تیب لو

 ین رارف كن هفاخ راکروت .یدشلا احلا «(دادغ) كرهت» هغداقر كور وح «نیءتسم ۱

 «راغمرو رارف-هنباغتا هفلخ رب کی نوجا قمرق یتسیوش» :,# ۲
 لزتعم ارکوص . یدرلشما نالعا نیملسم ٌهفلخ قراراقبح ندسدم یر

 یا رب «شعا هرصاحم ی( دادف ) هوف ر فات ۰>0 قفوم یشدرا

 ی رلکد هبلاف فرط كنبرایجتحیصت هدنسانن هبراسحم رب شهدم ندا ماود "
 :رتسوکتریغ هنب كرينا عياض الصا ینتناتم هدنلاح تیسویأمو نامزوا «شمدوک |

 قلاف طقف .یدشعا هلاقم هرامصخ ردق هحنلک ه هدار كوص ناعتسم .یدشم 1

 یتفالخ تامالع هحشدبا سح یفدالوا لئات هتقفوم هطساورب چسه یشراق نواب ا



 یوم خیرات ۱ ۳۰۲

 : كنیرکسع یتیعم هلرازوس زیمآ قیوشت «شقیا هظفاحم هنب ینسیونمم ٌءوق
 چیه ندنراضرمت وب كهللادبعنیرم .ىدشملا ضرعت هنمشد قراریدنرآ

 ۱ ,هجالک | ینغجاقبح هشو كنسعاسم نوتو رم .یدشمالوا لصاح

 وا فلت قدانالارای هلیراقوا نمشد هدرفسو «شعا ضرعت هبهطقن ینیدنولوب
 دا رسا ندنفرط رلاسنازب هدلغوا نکا یت رهن (سادلاخ) كرم هداتئاوب

 : شم هد رایا ردق هسدودح قا رع ا كتى رفظم كليا و یرکسع سناریب

 3 ۳ وا رومأم ملا ینماقتنا كرمت هل صا كن هفماخ یر ندنرلرادرس برع یتح

 یلق سنازس ی قلب هدوا طقف « شمالپوط ودرا ر یئوف هدناتسرا

 هد(موردوسه) د لرد رمتک هب هننطنا متن ىجا كر اور .یدعلوا تل

 14 مالسا هسرزوا تیرفظم وب رلدلسنازیب . یدشلوا لئان هنیالا رفظ رب
 3 .یدرلشمالشاب هکم هل رايا و رغوط هسرلجا

 ۱ اک قترآ هننازواح دل رانمشد یحراخ ینلروطاربعا برع

 قرار کتسع روت هدانا و اعفاو . یدشل وا

 * نامزره یشراق هجراخ یناروطاربع ال راتناتهو یراقل راک ادف «یرلتعاحشو

 ۱ ارس هدر كحهوشود یتمالس كتکلع ىراس طقف ؛ یدراریلبهدنا

 e aE تابح ر ات هدنجما e 6 یراتب

 سال رمءما یل د

 ندنغلرا ج مارک از ردو هامز وا و .یدقجالوا ایت

 ام هتيزخ رفسو طقف . یدروییدیا تکرح هدنهیلع رانا ماد قلخ ندا
 .(اصاس) . یدشمریو رارق هکما تنواعم هرلنا یشراق هرلندیا



3 
3 
1 

 یا یابقا رود كدادغب «رلیسابع

 نوک چاق ر هداروب : یدشلا اظ هد(صم) یگالع كلبا كناحبه و «شلوا

 ردق ههجرد رب یوادعو بضع راصاع یالتا كنلاو <« شلوکود ناق ًایدایم

 هدنجا رلناق یتموکح رود كانعتسم « شاشتغا و طقف . یدشملبهدا نکس

 . یدشلوا یمهمدقم ر یقافوا كرالالتخا ناقار

 كنحراخ نمشد هددرص ييدلک هعوقو شناصع و هدلخاد ل

 - اب لاحرد یراناصع یلخاد یسمرتسوک تابح الع راک

 ورضوطهنلحاس زکدهرق هادبعنیرم یسلاو (هبطالم) هدهرصوب .یدشمریدشیآ

 رم عماج ه دس دو

 یسانورتپ یشدراق زالآ ریلا یتکالف ربخ و لئاخبم یجنجوا . یدرویلیرلیا

 - اینودک ام . یدشللا قوس یشراف هرابرع هلتوقرب كوبوب «شع تک ند(غولنا)

 هتسودرا برع هد( هیسامآ ) توف و نالوا نیو ندنرارکتسع ایک ارت هلرابل

 چرا ه یداو ینادنولو كتسودرا برع هدنراوج ( هسامآ ) یدشعا یفداصت

 یرادنکوب نوجا هطاحا هشام یتسودرا مالنا سانورتب یورو
 «شمالک | ییاکلهتینیدلوا راحود هادنعن رمع .یدشمیدتسا لاغشا هلبا هزرفمچ را ۱

 رادرسروسج وب هبفامعم .یدشمالاق هراجرب چیه نوا حبحصت یناطخ وب طق



aیوم خرا  

 واخ یدبوم هلا زتعم نالا هانروا هلتفص قفتم كنساباب یثراق

 راق هوم ييدسا هدافتسسا كرصتنم «رانو طقف . یدشمشقلاق هکعا

 مک زاو هنیرایدنک یدنک ندتفالخ نوجا یرلقدالک | ین رلقج هبماپای

 اسم مدع ییدرتسوک یشداق هرابولع هلبا یصعت كنسابب رصتنم
 ازا ی وات كنهاسم مدع وب نامز یفیدلوا هفلخ . یدشم ولو ضرامم

 = یتح . یدشمریدتیا ابحا ینرارازع كنيسح هليا ىلع ترضح «شمشیل
 ارجایثراق هرلنالوارادفرط هبهلاع تخدیو «شلدیا هدعاسم هدهنیراترایز
 ۱ لا ارحا و هدیرایا هناکی رود و . یدشلر و تیام «!اظم

 9 ا ا اقلا هنبلق كدیراماح شهدم ندفرط رب رصتنم .یدشلوا
 ۱۳۳ ندا طبر ہرانا یتسیدنک ندتهج رکید ءروملوا نابباره
 خهفیظو رصتنم ندبیسو .یدروییدیا لصاح ینادجو باذعرب ملا هدنحور
 هدنیلف یمشتم نوکس كنبارس ( هیرفعج ) یتح . یدرویمهدیا اغا هلبقح
 :دشعا لق هب(ارماس) كردا كرت ینارس وب نوجما ییدتیا دیلوت راسح
 «راقوذ یینادجو بادع نایوق ندنحور قارعا هدنیاربس (اصاس) ییصتتم

 وک هدنافر یه ندرارپدن تقوم و طقف <« ی

 اا فاخ یاهولادبع یلغوا « رصتنم . ىدشملا تافو هدشاب رب جک

 5 وص 2۳ یدک «یمالوا لصاح هدیدصقم وب هدهسیا شمهتسلآ

 1 یدشمک هللابنیعتسم

 هصاخ كروت . یدبا یوروط كمصاعم هللاب نیعتسم

 زتعم ندنرللغوا كلکوتم «راشمهتسیا كما باا هفلخ یناذ
 كىو .یدرلشمالآ هراتعا رظن اعطق یتقوقح كاهولادع ىلغوا كرصتتم «ادوم

 ءاقسا یلتدش هأردیا باعا یرافلخ هو ع وط ندویغوط ثلکو تم < یبس

 .اسیما د یتهالخ ماقم هنیدافحا كلکوتم ندسسو .یدا قمالوا رح

 IF عو ر یاا كن هفماخ گم یدرلشل | داغ انور ا قلوا رسد ر

 وتم لباقم هنت تفالخ کیدا زارحا نیعتسم . یدشلوا تراع ندعو

 لماع رب هلبوپ ردق هنامز وا رابع . یدکحهدیا فاعسا یراوزرا ا
 ایه رب هلو, دن رام . ید رلاکد نقشل ۲

 ناب یبعتسم



 EC یابقا رود كدادغب «رل سابع

 .هدنغاص كدنولاص تخم .یدبا هدهجرد رب قوبسما هلرابتعا تورو تنز ینولاص تخت نا

 .یدیآیسهطوا هس زخ کد «تافراصمی رب ندرلن و هکیدراواهد نولاص بارکد هدنل وص و

 رب یرایئأت ملا ییدلیا دیلوت هدرارکف كلاظم ییدلبا ارجا « یماشتحاو هدد ون کا هفیلخ
 .توادعو ضغب ییدرتسوک یثراق هننادناخ ىلع ترضح هلیصوصخ . یدشمهمهدیا هلازا ولرد

 كدکوتم به ه وامس تافآ نلک هعوقو هدنکاع . یدشلوا بجوم یارو

 .قاخ « رویصاب راوص ی(دادفب) « رواک هعوقو رلضرا تکرح هم یدرویل,دآ فطع هنتمائش

 : . كل هیفامعم . یدروسدبا سح نایصع رب قیمت هدنتح لکوتم كردبا شحوت ندرالح و

 .یاجایتحا نونو كنيلاها  روسدنا هاج یوئفو مولع لکوتم : یدبا یدنع كب یلرف و

 کوم .یدشمر دتا اشنا لسن سایقمر هدنسهطا هضور « هدرصميح .یدروملآ هتفدرظن

 .ندقو یشراق هنناکرا یارس هلتموکح لاجر رار هلکمرتسوک تفأرو لح یشراق هارقفو امض
 الثم . یدزالاق یلاخ ندنزاربا قلابق هلس هدرلهحنلکا لکوتم . یدروبدیا ارجا ماظم هز

 ؛رر ویلاص هیشحو تالاویح هلولاص هدنسانئا تفایض مات ء رد اتوعد یتاوذ قوچ رب هرس

 راکفا « رصتنم یلغوا . یدرولوا ظوفحم ندتیشخو فوخ نالوا لصاح هدنسامس گكقلخ

 راهعفد قوح ك هراهحنلکا هنالاظو نوجما یمن دلو مو رج ندنهحو كن وتم هل سهي د

 زالوا رولوا لئا هندصقم ؛ ردا شوخرس هلروز یناغوا ابرث؟ | هفلخ . یدشلوا فده

 نشد یهکلم كاو یدج كا كلكوتم طقف . یدرقار بات ی هدنتلا رلتراقحو رقااط

 كس حاتف یرزو قرالآ ینسە اک ام قوح 9 ك_ءصو 1 لولم یدآ فیصو ندراکرو

 تی

 ندهفسلخ فص و ۰ یدشعا مس اظ E ینماقتنا كت مو رح و فیصو 3 شم رز و هناقخ

 .اسور ناک یرلبا د رکروت ¢ تع وبه یدشاا کت تسع# ¢8 ۲ رم نوا قلا ماقتنا

 موه هنارس كاکوتم هحیک ر ارکوص ندکدتا اات قسج وب فضو .یداکشتم ندنس "

 .ك هفماخ .(م١١۸ ءه ۲۶۷) یدشلا لتق رار هلایر زو هدنناپ كنلغوا یهفیلخ «شعا

 .یدکلا ذاخا هلیسورب هدتیانج «كمرتس وکی کق وشم كتيمج ینیصو یدصقم ندتایص یناغوا

 ۰ یدکمریتک هو ییماقتا یدک. هلا هدلاح تقمقح

 یا لکصت همدقم هراهلداح مخو ششت و تام رگ هصاخ درو

 یهوکح و یتحم یک یر راو وطهرب كرلدلامور قارا را رکن راکنا و

 ینضارفا كتموکح < هنمصزانس یتلود هسابع هارالالتخا نن ۱
 نامز یتیدلوا فلت هدنلآ رارکسع شکرس. و لکوتم . یدراتمزا

 . یدیا قفوم «دمتعم «دیّوم «زتعم «رصتنم هدرلنا .یدشفار دالوا شب

 وا باما هفلخ هاب رصتنم یلغوا هحنک ینیدنولوا لتق كلکوتم

 «شعاتماقا راتخا هدیارس ینردنولوا لتف كانساباب «هفىلخ ,یدشم ول

 نصه + یدشمهمروک شنا هقشاب ندقلوا هحزاب شا كرا هصاخ كروت

 هنسردنک « شمهلکید ینسایاص و كناغو لو و هل ااغوب لوح وکن دن رانادناموق هصاخ كروت

 ۳4 ہللا رهتنم



 یوم را 8

 اتسرخ د تردا یراهسد نوعامو كيوک هتسواق كنبراوا

 . .یدشادیا منم هدیرامک هسبلا یک یراقدلراقبچ الماک ندنت رومأم
 سوت هنیرزوا یلابصع ناتسنمرا هربادت یلتدشو هکلاټحا «لکوتم

 لکوتم « شلدیا فلت ندنفرط رابصاع یسلاو ناتسنمرا هققطایف

 / .یدشلواقفوم هنکسآ یاصع كرهردن وک هیلاوح و ییاغو ندرلکروت

 رط رلب رع ردق هنامزوا :یدشلواروح مدد هن واعمه وق هدهرصم |رک وص

 وجو (طایمد) «راشعا ردق هلحاوس رصم رفس وب راباسنازب نایدیا جاعزا

 روس ریدلاق یر انیداق مالسا رابلسنازب . (ه ۲۳۸ ) یدراشلا امنیو قارحا

 ۳۲۲۱ فان یک دوو < لکوتم . یدرارولاق لاخ ندکلرک امغب
 زانم ند(اصاس) نالوا یهاکتماقا هدارک وص هنس چاق رب « شمریدتیا

 هری ورارف هتماقا هد(ماش) نوجا كملسهدیا دصرت ییااهدییا>اوس دیفسرح

 ِ .رارکسع كروت هدءرص ینیدلوا ضورعم هناجاهم ندجراخ كلکوتم 0

 راسحو تل وص < شمالایوا یرلرک-ء اک رو روسج و لک وتم .یدیم

 2 اف . و رارف هکعا برح هدلوطانا نوجا قلوب قسط هحاس

 ہم یجنح وا ناولو یروطاریعا سناب رانامزوا .یدروسریوح هرازهارخ

 e ند چو ےہ 6 شمهتساا كم رب و تن و

  iرارف هدیرلیدنک ارکوص ندقدلواقفوم هغم ری دشالفاز ۱
 ماش) ا یهاتباقا ارکوص ندهراع ییدلبا اجا هلرلیلنازب .لکوتم

 >) یارسو .یدراو ییارسر هلیها (هب رفعج) هد(یرصاس) كدکوتم .یدشل القا ه (ارم
 ۶ (قاور) . یدریلناب هد(هریح) نوجما ییدلدنا اشنا هدننج ییارس كن رارادمکح



 ۱۹۷ لابقا رود كدادفب ءرلیسابع

 هدنتلآ یرلقوصوب كنعباو دم « شمریدروا قورو نوا هنسافق كنەقىلخ
 .یدشلا حور ملست

 .یدکمربتک هلاحرب ینرا نوجا یسهلاع یدنکیتفالخ یدصقم هناکی كلکوتم

 0 ینتکلیلاو هنیدمو هکم یسهنس كليا كنسواج "

 e یدنک ی تح «شعا عییدو هزعه ی.روما : |

 EES یربد و كلکوتم . ی

| 
1 1 

 یرنصتعآرکوص .یدقلا عدوا هرصتن»یلغوا

 هدارک وص ندنا شما باغ یو

 نیبمآ فلخ یدیژم هلبا زتعم «یرالغوا رگید
 ناسارخ « نارا ء ناتسنمرا هدعب . یدشلا

 هلام كتموکح نوتوب هبا یلیلاو ناتسربطو

 ® 2 یدشلا مدعاتتتم هل هنسام ر دصاب هاب

 را 0 و هدم ىنکلىلاو صه و" ماش 6 ناعسلف

 ا هر صام هدیمسق قرش كفلر وطاريعا
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 .یدریلسات ولوادع ضاربعا ا همارتحا سح

 مش 1 شهدم كل رایولع « لکوتم هقمقلا

 یدسا تفالخ درایولع نددس و . یا
 .یدروسدیا وزرا كما وح هدهعطو ناز وص

 یتدش كب ینوادع یهدنقح رلیولع كلکوتم

 ی ران كنسح ترضح هد( البرک ) ؛لکوتم . یدروسدبا یهاظت هلبا ربادت
 . یدروسلوا عزام هللدش هتيرلعا ترایز یاقم و كراعش « رور دتا ا

 زواج هدهنیراداقتعا « روملاق لکمنا ضرعت هلاوما تیرح كراءولع ارگ وص

 RA SAS S T g ی 0 7 دانا باس تا
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 یسیر هلیبق 7

 ۰ یدر وہ | 1 ٠

 - وکحیک یيدلیا ارجا ماظم هننارادفرط ىلع ترضح ندفرط رب لک و

 یتح . یدروسدیا راتفرک هلاظم ولرد سه هدیرایوسع و یوسوم ا

 نابتسرخ « شا عنم ینرامنیب هناوبح هقشاب ندرطاق هلبا کی كوانایتسرخ
1 
9 



 یموم زیرا ۱۹۹

 راد هنیراکفا کهدنقح مرک نارق كنومأم زم رک هتفالخ ماقم
 زواج و نالو عوقو یشراق هنس هسا سا ماکحا كنأرف .یدشعا

 ۳ دا و نالوا یلادحو فرص هسبا ر و ضورعم

 : رکوص ندننافو 1 یروطآریعا سنآزیب a هاو

 سا | بقاعتم یه راجم ی یدک هعوق و ه راع E هلا قموکح سنازبب هدننامز لئاخیم

 ایم كرلن ایلوا ندهلزبعم هدنساننا یسهلدابم كرریسا هلابقئاو . یدشلر و رارق هنسهلدابم

 ل ر نالو عوقو یشراق هنس هع تان هفملخ .یدشعآ سا هدهعطق تروص یتسمهل دب |

 رک ) یرلبیع انایسا ءیبایلیجس یرلبیعاق رفآ .یدشلادیلو رلهجیت رضمكب هدنکو ص

 زبب نوا یرلتدلوا فده هزلملظ كو و كب اد هسیا یرلبیعایسآ ؛یدروسدا حتف

 53 یرانا یش آ كنو هند كيسوم یار یکم هلرلط رعت هدوهمب یراق

 17 روا فلت ندمریک هرفس اهد توج ر ندرلرکسع . یدروسدا ناشیرب

 دیک کاک هدرلنالوروق ندمتآ و رمد «روبلوا ناشیرب هدنراوح (سوسرط)

 3 .( هه ۱ ) یدروسدنک بولوا

 یمهفیلخ جنک و كرابسابع . يدل تافو هدنروغوا تهافسوقوذ هللاب قثا و

 | کم هدننامز ۰ یدرلبا قوش هنفالسا نوو هدنصوصخ هدیدو تمظع «ردا داشنا

 رب چیه ۵ هدتکلع هروک هنتاور كنادنلا وا ىح . یدشلا بس تنا رب گلو و

 ۱ هلا رلنابتسرخ « شا ها ااد یرل, ولع یک نومأم قابل ء قلاو .یدشمالاق

 ۱ .یدشمالاق یلاخ ندنسارحا ماظم یثراق هرلنایلوا

 ۱ 2 یدشعا تافو ندعا نیعل فلخ رب چه قاو زا لک

 ۱ ٤ راشمر و رارق هاا یلعوا كشاو الوا < یلاحر مهم كا یک ا

 یشدراق قرالا هتقد رظن یفوقو مدع هتموکح روما ربارب هلبا کلجنک طقف
 ارجا كليا كهللا علکوتم .(ه ۲۳۲) ید راشم لا باخ هفیلخ یهللایعلکوتم

 لادبع ن دی ر رو ندا عاها ررض تیک هدنتهوکح رود كنشدراق

 زق هدعل <« مری هسح الوا ید «هلا لعلکو تم .یدشلوا كمر دلوا

 ذع رب مظع « دم . یدشمریدتبا فلت قرارد| هنورف رب یلقاج راشبش

 یدشلا اشاع تاذلاب یازاح موئشم و هفلخ «شلوا فلت هدنجما بارطضاو
 س «لکوتم .یدشلوادودعم ۳ ارحا هلاک كهللا لع لک تم ءرلا زج غا

 ۱ نیم ؛شمریدتافقوت هد ینهلاوت هلا جرف ندم ناولو هدن-اعدا

 .x شمریغاچ 2 هد لوا ندزاع وق هسح طة , یدعلا موکح



 ۱۹۰ لابقا رود كاد «رلیسابع 1

 نیک هلا قواخسو مط . (ه ۲۲۷) یدشعا تاز هدنشاب زکس قرف مصتعم

 نوسم 8 < یربسا كرب کم 6 یزید یکم 6 یغوا کنم كن هفلاخ وب ندیا 1

 یناونع ( نمثم ) هتسدنک ندسس وب ؛ یدراو یمهرد نوبلبم ناکا یراسد

 ؛ یدیا هفیلخ فالیا ندیا فیدرتی یابد مسا هنناونع یدنک < مصتعم .یدشلریو

 ارنابسا « اه رفا هدب « یرافلخ الوا تداع و . یدرارید .(هللاب مصتعم) همصتعم

 تاذلابو یسینا جوق «مصتعم .یدشلدیابیقعآ ندنفررطی راراذمکح ناتسبیعو

 ر هلضف كيو تراسج هدهرام یسهیونعم فاصوا . یدرومشم هلا یا و نسح

 زا ك هلس ندزاب یتح . یدلهاح هجرد وص مصتعم . یدراع ندبواخس

 كعك نآرق كردبا بقعتینکلسم كنومأم رار هلتلاهج كمصتعم .یدرالک ۲
 لنکشت هکله رب كووت نوجا تموکح یساشقلاق هکمردتا نصت یتسهام

 للخ ههمالسا تدحو « شلافوح یرادقم رلسضفار هللروص و , یددلبا

 ندباسا و نایالرضاح ینضارقنا كنتموکح مالسا . یدشمالشاب هفلوا یراط

 راض>ا ندنفرط مصتعم هنی هد بيسر, یسایسرکید تیهازاح هدهجرد ناع «ادعام

 لوفالرلدنجا ه هموم تامدخ هدعب «هنسهصوصخ تامدخالوا هدوا :یدشلدبا

 دارا نامز یيدتا تبصو هیدهم یلعوا لوا ندننافو ؛نایماج .یدیا یسلدا

 هتسدنک ایوک یتصوو مصتعم .یدشمهلبوس ینسماهلماعم نسح هییلاومعی هرلبل

 ذوفنرب كوبو یسبلاوم كروت هدننامز مصتعم .یدشع وط هنماغ یماع یک شلدیا

 رادلیصحت هنیرب كلرابرع هدراتبالو نوو یرلعروت نومأم .یدراشعا باستک |
 لوق ردق هنسالکو سل یرلکرو هسیا مصتعم ؛یدشلا مادختسا هدجافم

 ندفرط رکید « یماملصراص كنهشد دناقع ندفرط ر هلئروص و . یدشما

 كن زوطاربعا مالسا یسدبا داعصا كنیرارصتع ینجا هنماقم و

 .یدشمربتک هدوجو یراببس مهما نایالرضاح ینضارقا
 نالعا هفلخ هد(دادغی) هللاب قئاولانوراه رفعجوا یلغوا كونو كمصتعم

 نازق كنومأم . (ه ۲۲۷) یدروسدبا یلو یر ر ماظمو ناصع نامز ینید ولوا

 داع کو و . یدروبلیا لاغشا یتهذ هدكن رلفلخ یرلرکف ی هدنقح مرگ

 رلهج نع كمصتعم . یدشلوا مماق هنماقم یوزجرب لبافربغ یال را كنئاریم 1

 «قئاو .یدشمرو رارق ههعفادم هلبا منع لاک هلابقئاو یرلرکف یییدلیا بقا



Eیوم خیرات  

 م (نهعزاد) هد(اکیرف) . یددودعم ندنلاجر مانبكا كرلكروت یمظعا مسق
 اخ هده راحو .یدشلوا شهدم تیاف هبراح نلک هعوقو هدنس ودرا ییا

 روا 0.1 یرلکدرتنسوک یراهداما تەجر .رابرع ناولو هدنتصم

 یمشد هلراقوا یراقدریدغای هنسودرا سنازیب « راروییدبا زاربا تعاحش
 اشا ماود هللدش هجرد وا ههبراحم رلکروت .یدرارولیا راجود ه هلک

 هاب روطاربعا هدهبرام یدیا هسالوا عنام هنتناصا كرلقوا یلولح كنهحیک

 # هراشموروب هنیرزوا (مرومانا)هنرزوا تسقفومون رلما۸-ا .یدققحم یسالوا:

 تراهمرب هلو و هدنلامعتسا هسرحتالا رابع «هدنتخادنا قوا رلکرو هدیرحو

 اجود هل ایتخادا یعور نکا ی-ودرا مالسا هسيا رابلستازپب : ید راش و

 ك ال مش ۱3 اک رک هزبش رامالسا تیام .یدراشمشیااح هکعا فعض.

 ی اا ماقتنا هلتدوصوش ندرابلسنازب قرهقارب هدنحما راشتا یررهش مهمكاوب

 هدزرطرب غآ تیاغ هدهبحاص طارش ,مصتعم .یدشمالاق هدهلکنوب ماغتناطقف-
 ۱۳ ورا ندنرارادفرط كکیاب هحننجوم هروک ذم طاارش . یدروسدیا فلکت"

 رلریسا نوتوب « كج هديا میلست لنوناعا هللا رضن نديا اجتلا هنیارس هبنیطنطسق
 را رش غا وب سولیفوت هت .یدقجانولوا هبدأت ناو 1 رو ترد كس کیا نوحا

 ناو 6 هترازادمکح برغ نامزوا « نما سح ینفعض نوو یشراق»

 .ىدشملا بلط تنواعمو دادما هلردا تعج

 ۱ وصخ ۰ یدرلشل دا لوبق هل ر وص نسح هدننارس هسنارف یراریغس كسولیف ته

 روطارپعا یا و ه طةف طقف ءشعولو هدنسوزرا تنواعم هنن روطاریعا سنازیب رهن و هدول یول

Eتاپ ۱ اسم هارک اذم یانو  e aE Eچ کلا هتبرزوا  

 : تصرف وب ا ار تصرف 9 1 ندنرزوا نا و هر دع راب
 8 : هد(دادغب) هدنشو ود ند(ه 2 ۱ مصتعم : : یدشلا روهظ نت +

 رب «شمریدتیا فیقو لاحرد یسابع نامز وا  شعوط یغیدلوا لصاح نایرج رب
 شم هحدلشاب كلالتخا . (ه ۲۲۳) یدشل | ربخ یتکیدتا تافو ندقلزسوص هدا رکو ص

 1 هنس رب . یدرلشلدا فالتا هلرلازح فات هدنتلا یناستعاو راظ كن هفیلخ هسیا

 . یدرو# د 3 هتشاب نسکعا



 ۱۹ لابقا رود كدادغب ءهرلیسابع

 .(یرصبوذ«ارتهوزوز)نالوا یسأرطقسم كمصتعم ودرا تیاهن .یدرولیرایاردق
 .دیدهن ندنفررط یسودرا سنازیب كنسآر طقسم «مصتعم .یدشلبا هرصاح ییرهش

 .ردمسأر طقسم مث یسارو » :قرازای بوتنکم رب هسولضوبهت هجنروک ینکیدادبا

 .نیزنسنآ نب نوکوب هک کیاعونوا یتساروش .ردیلرکد هدایز ندتبالور هت
 ۱ طو .مدلوا ضرعت راحود

 «مربل | ماقتنا هلتدش نیراپ
 روطا رها . یدشعد

 ار هنیدیدهنوب كنهفیلخ
 اهد تاق ر یهرصاح

 یرهش « شعا لیحمت

 قلوج زا ردیا طیض
 ییلاها نوتو قجوح
 . یدشمریک ندجلیف
 - وم و یسودرا سئارب

 ۱ نهتیل هم) هنسرزوا تقف

 - رپا هنرزوا ( هبطالم

 رفظ سولیفوهت « رویلپ
 نوحا قاب ال[

 تدوع ه( هبنطنطسف )
 :e طف . یدروسدیا

 قوچ ینرسم وب كسول
 « مصتعم .یدشمهعا ماود

 هرانم رب ەدەرھاق , ر كوو ییدتا ۳"

 كردیا ٹکر هلا ودرا

 . یدشمورو هسرزوا (هرومانآ «مروسرومرآ ) ندنرارهش مهم كلا تا

 «(هیرومانآ ) هنیرزوا یناقلاق كرف ره نوجما تابثا ی رارفو منع مصتعم

 .كرلنادناموف .یدک سم نییرا رکسع هد رک الا كن هفسلخ «ودرا ,یدشم ر دزایینمسا

 ۳۳ ۱ ه دلج «یرم رات «قیفد دجا



 یو خیرات ۱۹۲

 رظ اووطاربا ارکوص تدم ر لو وام واش وا قفوم هغمراتروق یابح

 ۴ ۱ + و تعاجش هدارو « سجا اجلا هتنارس كمصتم هحنشود
 هاو تمق كئاذ و ندیا احتلا نوک مس یدشلوا رهظم هننافاکم

 است لهبوناعا یتافتلا د ابداو املع كنومأم یشدراق «شّعا رد

 ۱ درور  هدنقح یدنک كن هفماخ یلارنح سناب لاق یدشمالشاب کا

 اع (ناسارخ ) هدرهرص وا . یدشمامراقح هشو یاهحوت ييدسا

 قوم هنمریدصاب ینایصع وب هلنوقرب یغیدلآ هنتیمم «لهوناعا .یدشمرتسوک شاب
 ی دشمر وتیاهن هدهناسرخت هبشح و تاناوبح ندیاروهظ هدرہلاءاروامیکی تیدلوا
 ۳ ا ۲ 1 وتس دلزالما ییدتبا بم كمصتعم ینامدخون تام وناعاطقف
 1 سازی هدهرام كح هل دبا ارجا یراق هرلدلسنازب « یش ييدليا وزرا كن هفماخ

 د سولف و هت یروطاربعا سنازیب ندفرط رکید .یدا هدافتسا ندننامدخ كنلارتح

 8 عاقا ترضم یدمش ارکوص ندک دتا افا راتمدخ قوجرب هنسیدنک

 N نددس و هتشيا .یدرونتسا كما الا ردتقمو ناشل

 کدام دادعب اک رزومامرپ ه(دادعب) هلسهام كمريو ییادب كنىرلریسا

 e هفاخ .یدشمهتسرا كما بنج هلرله ده یتسهفاک كرار ومأم

 ۶ عود هلمسا دنک یتواخسون كاسولمفوت هت یتح . ,یدشمهنا همش چه ندندصاقم

 تفاضر هنسهلج «شمردک هسلا تمسق یذهنسهفاک كن را رسا سن ازیب هارد ادعهق اسم

 هده هزس نب تو وتسا قلآ ناتاص زس هکمادام » هتریفس كر وطاربعا كرهر و

 له یک ر حوب كمصتعم .یدشعد «زکیروتوکهزکیرادمکح «زکیلا .مدوییدیا
 ۱ دو هتنراریسا مالا نوت هلباملابهدوا «شع وقوط هنرورف كسولف

 3 ام قاوحر «سنآ و «یرومأم كسولمف وتە هداتناو .یدشل | هداصا هبهفلخ

 1 .یدسنالکآ ینرادصقم ینخ روطاربعا «شمشو وکلا لب وتاما هلىسەطساو

 3 هلا قثاو كردبا قیوشت ی هفیلخ بقاعتم ید وع كنیرومأم ساازب < له ون اما

 . هیهبنیطنطسق زلک ریلک ه(ابقوداپاق) ودرا هدهسیا شموروب هنیرزوا سنازب ربارب
 لای ریارب هلبایمودرا مالساقئاو هتنرزوا كنوب «شعباراهظا یتسوزرا كم ود

 مورو ورغوط هبهیروس هدافتسالاب ندتصرف و سولیفوهت . یدشلاق هنشاب
 ۱ حاستارف دوی تاراسخ هدفرط يه یسودرا سناب .(ھ ۲۲۲)
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 ۱۹۰۱ یابقا رود كدادغب «رل سابع

 ییدربک هلرلقا سقحو دادنتسا ی را هنس كالبا كس ولح مصتعم را
ALرب ۰ 1 ۲ ر  0 یج لس  

eبارخی_رلف رط ناتسم راو نارا یر ندهنسیر کی « هد رص  

 و كکياپ . یدروسدیا ممعت هدهدرارو یتسهشد تایرظن « كياب ندا ناشی ر و

 كي هلرادلسنازب هلصوصخ .یدمزال كمریوتباهن هدهعطق تروص قترآ هتنامشت

 ندلا هدكنيراتبالو یتاسمو فیطلو كنتهوکح مالا ءیساعولوب هدناسانم قص
 اضر هبا اهم یلاوتم كس رارادرس مالا ۰ یدربلربهرب و نادبم «رسامقیح

 هدنرانامز كليا كمصتمینح «ءشما باستک | ذوفنر هفدلوا هدتلایا ییا و كاب

 . یدشمالشاب هکمرتسوک ی دیدم كمورو هرز وا (دادع)

 ر 4 رزوا كاب نامز یتیدلوا رادربخ ندهکلهت عوقولا بیر و هفیاخ

 یباب «ردبح .یدیا ردبخ ندرلکزوت یادناموق كتود را و .یدشعا قوس ودرا

 كمەنغا لالخا هلراششت .هجزسربدن یاکرح ؛ شمتک هناجمابرذا نوا ۱

 یسهبراحنادیمر, لوبو کباب ارکوص شما فشک یقومو لاوحا الوا نوا

 مظع « ردح .یدشلوا قفوم کا مزہمو بولغم یسودرا كباب كرديا ارجا

 نهدرکرس وب ندیا اجتلا هنسلاو ناتنسنمرا تیاهن « شنا بقعت یاب ر
 ۳۳۰۰ نالوا كلاس هتیهذم «كباب .(م ۸۳۷ a» ۲۲۲) یدششاریسا هلتسقفا وم لاک

 هدرهش نامز .ییدرک ۰( دادفب ):كباب .یدبشامتک ..(دادقب) هد

 نونو . یدبا هدرزوا لب ر كاب هدهرص وب . یدشلدا ارحا كلش رب مظع

 ۶ شیلا نک هد رطرادالح یرللوقو یرالاككباب تباه .یدروس دیاریقح یبابقلخ

 -رادف رطهسرزوا قالتا كکباب .یدشلدا ربمشآ هدن رز وا یسور وک هلحد یدسح

 6 شعر 0 تدم یا یسهسهذم تایرظن طقف . یدرلشمالشاب هفملسعاط هدیرل

 . یدشم رو نادیم هنروهظ كرلتش رط یمفار قوحر

 هدننب یتموکح مالسا هلا سنازپ هنیرزوا یافو كنومأم
eو . ۱ ععقنم هرندر هدتامصاحم دوج وم مبسا ملل و  

 ینسیجا كرات ولغم کسا سولیفو هت روطارپعا هجن دبا روهظ یسهلئسمكباب هدقارع
 یرطارادرفسو .یدشمالشاب هکملولا ندنکی برح شتا «شمرورارف هنهراقح

 رابود هنع زه رب یلئاق هدهعفدو راملستازب طقف .یدشا | لیکشت یسلاوحاءقوداباق

 هدام رانج تربع كله وناعا ندن رالارنج « سولف ود هت یتح .یدراشملوا



 یوم خیرات ۱۹۰

 ۲ , نامز وا . ید شهر وک یش رب هقشاب ندتمواقم ندلبنح ن دما طةف « شعر

 ۱ رد وا ؛شمتلکیا دلا راجابیق لینح ن دجا « بضغو ناكر, «هفلخ
 ۳۳۲ 1 زوموا كناذ و ندبا هعاادم هلتعاحش رب كوبو ینسادجو داقتعا
 1 . یدشنوا هحراپ

 ۳ ترکف كنهنلخ « هسح هارلهداب للناق وب لینح نب دما ءارکوص
 ۱ هلوص كنلاها یناراج و كمصتعم . یدشلردنوک هننای كناهتف راس نما

 ۱ . یدشلوا تحوم یوادع هجرد

 ۱ ظفامینسف «ینآارجا ندیا رادهشرج هدایز#لا نلمنف تزع كمصتعم

 رالیدنق : ندهیمالسا عیانص

 ۳ ینبا ا لیکشت یرکسع هصاخرب بکرم ندردکروت نوجا
 اول رخ الب .یدشلوابجوم یتننونع مدع كقلخ یرلتکرح هناداج هدرهش

 ۳ كحهروتسسس هناصعرب یعومع هسایرلام ولوا مازتلاو هنا ندنفرط

 هودراش FY زسطاضناوب :یدشلاق هدتعضو رب انف هدانناوب مصتعم ۰ .یدشلو

 یثراق هیرلتدح قح كنسلاها تاب یک ینیدلوا لکشم تباغ كمتکید ز زوس

 «شعر و رارف هکر ی( دادغب) مصتعم ندیپس وب .یدیا هدنجراخ ناکما هدقعوق

 . ( ۵۲۲۰ ) یدشلا یرهش (اصاس) هدهفاسم خسرف ییا نوا ندرهش

 لغوا هدینسهرادا كدادغب « شمرو رارق هغمروطوا هدنرهش ( |رماس ) مصتعم
 .یدشعا عیدو هما و



 ۱۸۹ یابتا رود كدادغب ءرلتسابع

 قلغم «ندقالخأ اباق رارکف نالوا رادهارب هلتعنص قوذ ۰ یدشلوا یالاک رقم كنساملع 7 2

 هو ع ییا س قوذ درادمکح نک نه ۰ رو دا بانتحا ندرازرط هناشحو ۰ ندررکف

 وه 6 ینسلف « رولدا هجر هب هم رع یراآ نانو مدرود و . یدرویلا ذاخما

 4 .یدشمرتک هدوحو شضا را و 8 رود یجنج وآ طرف ۰ یدرویلوروک ینیدل و او

 كزيملع نم 3 بک قدرلس وشود تس رس قیقد ثكنتاماظن و راکفا هع دق هنمزا هدرود

 كنت وق برع تاققد یدلبا ارحا كن هفملخ راد هنتسهام كع رکن أرق «شمل وا باس هن روهظ

 هدنسههاس طابضنا کیدلبا لصاح هدرارکف كعرک نآرفرلبرع .یدشمصراص نیک
 ر كوو زغا ردنا قو هشد تاشقانم هد ولوا لتخم طایضنا و ؛ یدرلشل | المتسا یناهج

 . یدرلشلا مییاض هدی راذوش یا نامز وا < رلشع ا س> ماسشاو فعص

 هردبا باا ياخ هنسدنک صرع ٌثدراو ل ۳ 72 :
eی ی 3 لګونم « ,یناو  

 . ىدشملا تکرح هحنجوم یسهمانتصو كنوراه

 - را طقف . یدشلوا قده هتعناع ر كوو هدودرا یسولح كن هفسلخ ی

 6 شلوا عن اب *هتایتعا وارد مھ یسراک ادف سح كلاود ييدسا مازبلا كود

 ا 6 2 كي ودرا 7 سولح هه هیسایع هلو ا لاک مصتعم

 هناخحا و كن زمام ٤ یدلکد یشراق هنسههعا باعا تاعت یسابع یغوا كوم

 كتنطلس «نومأم هکنوح .یدنوجا قلا ماقتنار یونعم ندا ی
 هسسیا هبهفیلخ یجهدیا باا « شعا میاض ینهجوت كقلخ هدنرانامز كوص

 كنشدراق نامز ینیدلوا هفیلخ مصتعم هقبقلایف . یدشمالاق یدامعا كنهسمک

 .e ى مع هجرد وص هكا بقعا ین راکفا قدرت مرک نر 5

 كنومأم اعفاو . یدشمالشاب هافح و اذا هرانالوا عبا هنب رکف یدنک یک نومأم

 ون هدنماع كركف و .طقف ؛ یدشملمالو هحاس ر دعاسم هاب و وشل یرکذف

 تمواقم ندبس وب و راروالک | ینکجهروک ررض رب ویو كتيمالسا رانانول
 ۔ردنرآ اهد تاق.ر یتارج و كرانا هنيا یلاهج كمصتم . ید

 كمصتعم .یدلهاح ردق وا هدیصتعم هسل دیا )ع ردقهننومأم ءهتقط اف . .یدروس

 هنراکفا كتشدراق هدایز ندن س ادج و دامتعا 0 شفا بشعآ یرکف و

 و « رولیدیا تعناع هنن رک و كن ههلخ هدام عه یدروبلک یرلیا ندتتمرح

 یدروسدا راهطا هس دم تراسح ی كوو لسح / دما ماما ہد ص وصح

 هروضح یتسیدنک «شمهتسیا كجا هدلآ ییبنح ماما هدهالوا مصتعم .(ه ۲۱۹)

 و هدنالاکم قمسشیراق هلرادیدهتو رالملد نوجا كملح ین رکف « شا توعد



 یر جرات ِ ۱۸۸

Eء روونوا ققفش سح و قرالوا عبا ه وزرا و او هری و هنادنسردوخ  

 ھ a یدردا قوس هماظ هدكلزستلادع « هک] زتلادع نسیدنک یعبط فعض

 | اطخ ,چاق رب وش هیفامعم . ردیا لیکس هکل رب یلناق هدننابح ٌةفي كنومأم یلتق
 «نومأم هل ا اوا < یددردنم قدنرازادنکع كويو كا كرلمالسا هب نومأم
 ر رود کا و یسورغوط اهد . ىدرلشملا لاميا ههرود ر قالراپ ین الخ هنب
 2 ۳ نان ولوا حتف هدنف رظ یرهع یا كالبا كن رم «هدرود یجب ر ا یممتم

 د- دی ولوا ماعا رم لاک هفظو و هسا هدرود تکا ۰ شلدا لیکشتو قسش

 ۳7 كن رود وهم ء هرادا . مظتنمو یاد یی دلبا نبات هلب حالم ةیلغ هادرشرا نوراه

 ام 8 كب رع یرود قوام یدشلا باستک | قاور ر یدمرس هلا یهبنفو هبلاع

 رخ هیعیمط و هح. مولع رل رع ردق هیحنلک هخرات و . یدشللا لی کشت همدم

 هلازا هدیاصقم و كنهابتا برع < نو یدررومولوب هدلاح رب ینادتنا كب

 :هروک هنتاور ثادفلاوبا .یدشاک هنلاحلفم رب یمیمص كنابداو املع نوتوب ییارس

 اب هلبرظن رلناسنا بختنم هللا فرط سم نوجا لیمکت یبهکأحمو لتع هیاملع نوتوب
 ۳ . یدبا یرربمر قداص كارد عون « یسهلمشم رر راو تان اتناک ء املع هیر کف كا

 7 ,وط یتساملع هندمتم كلام نوت وب ۰ ن وام « ۰ یدریلاق هدنجما تشهد تاک دو هاو

 / ور كوب وب هدنرود ا .یدرلآ هژوک هلس یرح نالعا هدصوصخ وب هرتسیا قم

 قاتم ۵هفسلفو تبابط « ههیضایر « ههسدنه . هتئیه مع ۰ . یدشلوا امرف مکح هیملع

 ۶ هنابزوا .یدشلدبا هجر هه رع هدعب «هتنال هروس الوا ندهعانوب زبان قو

 .یدشمالشابهغلوا انشآ قلخ نوئنوب یدمش هونفو مولع نالوا صاخ هن همهم لاحر فرص ردق

 هد(دادنب) و (ماش) «رویلیدبا جرم هللا تابلع تایرظن « رویلیچآ راسرد یوم هدرارهش
 هيف لئاسم م4 2 یدرون ولوا هحاسم یلعحم كضرا « رویلساپ یرا اه رج تثىه

 ۰ ید تاغ وشام ۴ یدروسولوب رضاح تاذلاب هقوومام هدرلسنارف وق نیر و

 شغ دیا تامولعم نرد كب هدنجما نامز رب زا ننس وب . ىدا نو ۳ هش اقح

 a ند زو: یسالتناوب طقف ۵ یدشلا بسک صاصتخا ًادح هدتئیه رع ةا

 ۲ ۰: قامداش هفع اتا هدهموجم لع قرەهردشیراق هه رکف تالایخ

 ۳ نیما هرودیمرب : ریل الب رآ هرود چوا هحاشاب یموکح نامز ثنومأم

 .هفیلخ . یدنرابع ندرلن اصع و ندرلب رح یلخاد < ندراشاشتغا لاوتم رود وب هکرالشاب

 رلب ولع ۰ شمهت- سل 181 ینکوا ران اصع كردىا مازملا ی رارادفر ط ىلع ترضح هدانا

 3 «تبشن وب طقف .یدشعا ليم هنتهج كا فاعسا ی روزرآ یهدنقح تموکح تخ

 1 . یدن مر و تبیبس هکمردنلولآ اهد تدم ر هدایز ندکعا نیکس یاف

le۱ ا یرارود دیشرانوراهو روصنلا «ندىآ ه وق هدابز لا یتموکح هنس  

 :ادیاخ هیسأبع تفالخ ماقم 0 شمشلر هد روص ر یلساس ۱ هدتکلع قادناخ هبسأیع هدرود

 ۱۰ بم دردا باستکا تردقو تور تموكج هدرود یجنکیا . یدعلا ررق
 اس و « روس ردلوط هنسهن زخ كن هفیاخ ین راتورت نوو رلبولغم . یدشع ولوا هرادا

 و ابا ییارس دادغب . یدرویدبا قرت نونفو مولع « تایداو میانص ۰ هدیدو تنیز



 ۱۸۷ لابثا رود كدادفب هرلیسابع

 هدانناو طقف . یدراشلردنوک هنناي كنهفلخ «ه( سوسرط ) قرانالغاب هراز

 یهدنموصخ كمريدتبا قیدصت یتیداوا قول كعرك نارق «شما تافو نومأم

 . (۳۳ >۲۱۸) یدشمامالوا قفوم هدششت

 لع ترض ۶ شغا كرت همصتم یشدزاق یتاالخ لوا ندننافو ا

 (ندیررح تاماقم) اه تعنص برص

 هنیرلاطخ هدر دقت یرلقداص هنلال د قیرط «یتسعا هلماعم هلتیناسنا لاک هتنادناخ

 . یدشلا هصوت هنسیدنک ینساشاب هليا وفع رظن
 هدنواخم هصالاب . یدشعا زم هلتواخسو قالخا توفص ۰ تناتمو تراس ن تا

 ندمصتعم «شلاق زسهراب هدماش هدنساتا رح سنازب هرو هتاور .یدشىتک یا هدایز كب
 یظعامق كن هراپ و هفملخ «یدشمردن وکم هرد نویلیمز و والاحرد معتعم .یدشل بط هراب

 عیزو : هترارکسع ین جسقابتم «شمال آ هلس مه ردر یسیدنک ارکوص ندکدنبا عیزو هب یلاها

 هدنناجما یک دیشرلا نوراه یردب رار, ہلکا زم هللا لئاضف یکوب نومأم یدشمریدتا
 یراذآدناموق اغاد ی دصتمو .یدزغا تربغفرص تاذلاب نوجا نطو ةعفادمقرال٫ راصهحالس

 .یدرلبا تاسا یفیدل وا كلام هاخا نسخ هدهدص وصخ ول طرف « ردنا لاصحتسا هلیسهطسا و

 قوذ يدب وط ندکعا وفع r » : اضمب قح . یدا نو ارت هلتقفش و لح امیط ٤ اقام
 هبفامعم .یدربد «ردیا فارتعا ۳ | بولک هندنک یدنک ینتحابق سکھ « راهتشا شح



۹ 

 یعوم خرا ۱۸۹

 نم « شادنا اقا یرهبنر كانکاحو قلنادناموف نانولوا نیت هلو ندنفرط

 e ردق هرذ

 5 حس و قادر شید ۳ یشماق 73 ندسلبارط ۰ ی نور
 r یدشمالشا و 3 ون ۳ 0 برع هدایل جس

 کا دنمهصح هدیرلارو نادرو

 1 زنا ا ١ وض ندک دتناطض یایایجس «رامالسا

 یروطاږا e وتو هن ال دام ۰ 8

 كنىلسنازي ر دانا 1 هدنرب را ا او

 : تا «نامزییدتا داژس ینکیدنرکوا ندمک یامولعمو «ءشلوا
 ۶ چ هو هل لاحرد نواب ê ىدشملا رح کیش کوا ندلاعر

 3 د ام ا رد نر ااا اا

 ۶ تاماکحتساو عالق قوجرب ارکوص ندقدلوا لخاد هنسیضارا سنازیپ ندنر
 یلط هلاصم سولفوته هدهرص و . یدشمربک هد(ماش) یشیق شقیا

 و شزاب 3 ندنمسا كنهفلخ ۰ هدهسیا شا e هن ٣

 ر .E ایا نولو EEE یا

 2 كمرکنآرق شعالپوط یاهقف نوتوب هد(دادغب) نومأم .یدشجآ نادیم
 ۴ «هلبا دیدهت یراقوج رب ندناوذوب .یدشمهتسیا كمريدتا قیدصت یغیدلوا
 رلکدا قیدصت حون نیدمم هلبا لبنح ندا زکلای . یدرلشعا قیدصت هلا



 ۱۸۰ لابتا رود كدادنب هرایسایع

 لوا ندزعا طبض ییهطآ . یدنرابع ندکمریو هزج ابو لوبق قیمالسا اب « یش یراکدتیا
 .یدراشمهمرتسوک تقورب چیه ارکوص ندالیتسا یلدش یراکدرتسوک نوجا لیهست یالبتسا

 یلدا نوت تا

 ددعتم مشق یه . یدرلشمربآ همسف چوا هروک هنسهیفارفج لاوحا ییهطآ نوو رلمالسا

 یرروطاریعا سن از 3 یدرونولوا هرادا ندنف رط روم ام 5 هبحأت سه 6 ریلب رآ هراهبح ات



 یوم جرات ۱۸

 3 وص اهد . یدشعا سا تسال ر دنالازج هلل دش كرلندبا حدم یهواعم « قسلدا

 یغیدلوا قولخم بوبلوا ىدا هدكن 8 یک ییدلیآ نالعا یت ولع كننادناخ يلع

 ام یدیا لاک كب ق راد . یدشمهتسا كمريدتا

 | زواج هنتبدبا ارت لک | زا یکیدلریتک هدوجو ندنفرط مرکآ لوسر

 ۳ با هداضرفآ شفار بت ات رب كوبوب هدایسآ ا

 ةرفآ .یدبا هدنلآ ك رامالسا "الماک (هیلاتص ؛ایلیحس) . یدشمالشاب هک ا قرت

 ` قیص قنص ارابتعا ندخم را" وا یرلبلاو اق رف ۲ ۰ یدشلا تمدخ هحرد كوص

 وصو . یدشعا ناترح هدنروص رت مظتنمو یگاد تموکح ٌءرادا دوجا یراکدل

 ۸۲۱ ۱) یدشلو عاسنا ةطق و 6 تا زکر رپ یی هداش رفآ تىم

 ١ لاغشا هدهعاد تر وص یایلیحس هدنرود نومام

 2 رع هدایلیک
 ر رلنامزوا . ىدشمقىح نداهرفآ به یرلودرا ر =.

 و را هرادا هل رابلاو ناپددنوت ۷ بیل
 نم

  SSءدناموت .دمسا هسا 8 دع ه ده رص را 2

  6 0شا زارحا رایفوم یلاوتم هلن الد و سی ۳

 ۰ یر داق « بی رخ ی : ا ام ارب هدرید 3



 ۱۸۰۳ یابا رود كدادغب «رلیسابع

 .قوحر كج هاب دنا فرطر اهد .یدشمامالو قو وم هک هری در هنس یئاشتغاو

 تکرح رب شهدم ندفرط رب .یدراو رله رج قوج رب اهد قجانااق ءرلهلداح
 یذوف و توق كرهاط ندفرط رکید «روسدبا ناشر, یتسلاوح ناسارخ ضرا

 ی ذ وه كمدا و یيدتسایتلت نمشد هنسیدنک همی از را .یدرویلیا دیار هکدتک

 ناسا رخ هنسیدنک هنیرزوا یسهیصوت لدل خ یانیدما یر زو هدر كج هديا صدق

 فطع ههجووس یمحوت و كم هفداخ 6 سهاط . یدروسدیا ض» وفت هدینکلللاو

 ینما كتهفیلخ ار وص ندقدنولو هدقلرضاح ر یدح ردق هنس یبا ءا

 رایوطیربخ ملاو نومام .یدشملاناصعء نالعاًاناع كرم ردا فذخ ندرلهمطخ

 ام تیاغ اط : ی هاش مالک | یفجانولو هدنسش راق ه دام ا نوزوا رام : وط

Eیلخاد هسلا هفماخ .یدشع ازاق یهحور كوو هد كملح یک ینبدلوا راد رس  

 رو ا ۰ هلح ناسک دود ناق ی هلتسم ندیس و و <«شعاصوا شمقم ندرل؛ رح

 « شم ردشدةمص یدلاخ ی انیدمحا یریزو نوجا نیما یدصتقمو نوما .یدشم

 .هد رلتهح ناحابرذا و ناتسرا هدهرص و طقف .یدنشلوا صالخ ندنمشد 3

 لیکشت توقر لو » هلن رط یيدتباسسأت .یدشماروهظ كاب «نمشد , 5+

 . یدشلا لاغشا تدم یخ ینومأم «تاذو ندا:

 هغملوا امرف مکح تاوکس هدقارع یر ندنوک یغیدالشاب هتماقا هد( دادغب ) هفیلخ ۱

 قمالک ۲ یفیدالوا بولوا دعاسم هنناصارتحا كنیمز یدهلا مهاربا هدانا و« یدشمالشاب

 یزف فالس ی نسح یهدرح راکت أرجو هفساخ هی ه(دادغب) 4 رهرک هنتفادق نداق نوجا

 نوکود ۰ شفا جاودزا هلا نارو هداننا و هفیلخ ۾ یدشعا وفع هنن رزوا یساجر كنارو

 كوو كنارو هروک هنتاور كنادفلا و ۰ یدعع ولوا ارحا هدنروص کر قال راب نسا

 قرار دباب قوا قوح و هسیا ن یدشع رس یا هج رلکس هنشاب كنوروط یسهدلاو

 وا هسردىآ ت , اصا همنک یرب مھ ندرلقوا و شمزاب ییمسا كابر ندنرل هاکلام هن رارزوآ

 میم ی eê یرصم نوکود هروکهتاور .یدشع هده ی هناکلام نالوا یی زاب هدنرزوا هناذ

 لیا یرزوا 3 همروا لند همریص هلع ینجاروطوا كن هفملخ هدنوکود 1 یدعانا غلاب همه رد

 ۰ یدشلووق ریصح ر

 امرف مکح تنوکسو حلص هد رط سه كتموکج م یدیا یابقا رود كنومأم « رودو

 ہول هدتعصو ر كج هدیا لالخا یوکسو و 37 هلرساطخرب ۹ نواب : یدشمالغاب هنلوا

 ىلع ترضح تنومأم : ید شمه | لصاح را 3 مظع هحرد وا یساطخ و طقف « نشه دل

 .تذعا هب هب واعم كردا را نواق ر کک ندیبس و . یدراو ا ل كو و هتسادناخ



 یوم خرات ۱۸

 < هک ره «نومأم طوف . یدرولک هسدزت كن هفساخ نوجا ضرع

 ووو ناراتروق یتطلسو تفالخ «شعانیا هناریوزت ننهلبوس ن دنفرط
 ۱ یذوفت هلرلکلزستلادع وب هفلخ .یدشع ردلوا هدنرلهش وک نادنز
 ا لاها ۰ یدرولک هتلاح الال :تواقش هددادب هدمزص
 ۱ اوران داق ندف رط رکید «رازوسدباماود کل رک امغیندفرطرب کی دشلو

 هتغا ( دادغب ) ارکوص تام یا یوزارولیا .باکترا"یلاذر ولرد كسب

 نومأم .یدشمالشاب هلنشهد نوو: عاق رب یی كرایولع رفسو ‹«شمشتاي

 *مهتسیا كمريو تیاهن قترآ هرامایق وب ناصراص یتتخت هیسابع یرب ندر
 ۱۳ یا هارورحلص كب ريد ییدسیا دا هدیان و كیومأم
 راروسدیا دع ثاربم ر عورشم نوجا ی رایدنک یتفالخ رلیولع مادام

 اغ یلناقو دیدم و « كج هديا باخا فاخ هن دنا ی ندرلنو هدلاح وا

  «زسهیش چسه «یتسایسوب نوا E نوسلوا هللروصوش

 تبعا وب طقف <« شذا بیقعت هلناقوشت كلمسن, لضف یریزو نالوا رادفرط
 واع هدنرهش ( ورهم) نومأم .یدشلوا ضورعم هتک الفرب كویو ندنزوب
 1 هد (دادغل ) هدهرص ييدليا لو هلا زاضاو تمرح یاسوم ن زع ماما

 ۳ -یتفالخ یدهلانمیهارب | نانولوا باخت | هفیلخ هنیرب «شادیا علخ ندنفرط

 ۱ .یدشمورو هنیرزوا ( هفوک) ن نوحا هظفاحم هل وف

 3 wo لضف . یدقوب یربخ ندش رب چ.ده كن ومأم هدهرص ول

 زادربخ ندنیاقو دادغز « هفلح طقف . یدروبلوا منام هنر و هبهفلخ كرلربخ

 دوش یذ و « شلوا فاو هدهنساسد نوو فال ممن لضف زالوا رولوا

 | کاخ هلیماع هلاوحا ارکوص ندکدتیا هلازا ییرادوجو كناسومنیلع هلا

 هفیلخ یکی «شمربک «(دادغب) هنیرزوا تیقفوم وب «نومأم .یدشلوا یفوم
 رات و قترا .یدشلوا روح هکملکح قراقروق ندقمایغوا هنماقتنا كلاغ
 ۱ یاصع كارابولع ءدوسدبا زارحا تقفوم اماد نومأم اراتعا

 رط رب یلاوم نوتوب كج هل یهدیا اقلا هیاکلهت یتفالخ « نومأم . یدررلوا
 ؛وشود هندنک یدنک «شلوا قفوم هفل ور وف ندشاصو كنسارزو :شعا

 9 نالوا امرف مکح هدتکلم هفامعم . یدشمالشاب کا تکرح «هکمروک



 ۱۸۰۱ لابقا رود كدادغب هراسایف .

 ن لضف « تاذو .یدا اطابط نبا ءندیا نابصع همان رلیولع هدرفس و"

 بلج هتسیدنکیراسشاه نولو «روسدباتیاکش ندنکیدتبا هجمزاب ی هفلخ لمس

 < فورفم هلقلابقشا هسیدنک نوجا لاصحتسا یدصقم اطاط نا ۲
 ءايرسلاوبا هققلا یف .ىدشملا باخت یایارسلاوبا «یدآ رب همنش ن سگ

 نب دم ندرایولع هلرهیلهز ییابطابطنبا یتح «شمتا هبلغ هنیرارکسع كزهفياخ

 ۳ از
 یراوج ماش

 یروهظ هد رح هی EE كلن 4ب یه طةف .ىدشملا داحایسر هنسادنک ید

 نالوب عوقو هدنکوا یرلروس ( هفوک ) «شمریدشکد نوتتسب یتاحفص كيرح
 وا . یدشلدبا هشت هددادغب یعوطقمرس «شلوا بولغم ایارسلاونا هدهراسحم

 رب «ک هدهجردوا .یدرلشٌما دامقنا "الماک راصاع نالاق مورح ندنراسن ر «نامز

 «» ۲۰۰) یدشمرک هنتلا یذوفن كنهفلخ الماك یسلاوح قارع ارک وص تدم

 (هکم)هدب وج «هدلاح یرلکدلدیا بولغمهدن رلاجاس هلج د رای واع ا 1۹ت

 نومام هدانا و . یدراروسدا زارا تلاع رب كوو هني هد ۱

 هومام یلاوحا نرو تبسس هعباقو و نونو هک ه «روسولو هد رش ( ورهم )



 یوم خیرات ۱۸۰

 اما هتهافسوقوذ طةف ۱ .یدشعا تافو هدنشایزووازونه «نیما

 ی ۳ 1۳ قالراب هللایضامرب ۳ «یرود كنبما .یدشع الراتخاهدنشای

 یلابقتسا دما كنشدراق هلن ی رخفم ه قباوس كسردب «یدنک طقف .یدبا

 ی «تفالخ هدننامز كنها .یدلکد زناح یلابضف رب چه قجاریدولو

 و شع یتلوغشم هناکی كنما .یدشعا لوح هدادتسا رب قمشیراق هلتن

 ارورضورقف ىلاها ءشلاق هدنلآ ارزو و امدن تلم ةنبزخ .یدیا تهافسو قوذ
 ]ا رار هللا عبط فعض یک وب « نیما . یدشلک هنیراهجرد قلوا ناشیرپ
 ۱۳ وا تفالخ رر < شمرتسوک تراسچ رب كوو هدننامز هلوص
 .یدشلا ناح یادف یک رلکک را هدنلآ رادالج هفلخ وب نایاشاب

 هفبلخ هعف د ینکیا هد ( دادفب ) خیام هسرزوا یافو كنما ۳

 1 و .یدشلوا هلا یسوزرا كموم یتفالخ کت نام .یدشلدا رم

 دیفتسم کو حلص كنکلام مالسا ء یجهلبریو تیاهن هرابرح یلخاد "
 درانامز هاوص اعقاو .یدشمقخ هشو نظ و .یدشلدا نظ یفجال
 نامز كلبا طقف ؛ یدشقیا قرت هدنروصرب قالراپ تایبداو عیانص «نونفو
 :"Er ۱ .یددمالاو نج ندرلهتئر وف نکا همدص «ندرللالتخا یلناق

 2 2 ۰ لوا لا قرالوا ر یساعاسم و تربغ هل یهاط هتفالخ «نومأم

 K یو *هاط هللا هقلطم تسحالص یتسهرادا كنسلاوح قاع هلیا هروس ندسس

 3 دش ریکهلکش ر قرا اتداعیسهدادا كرلتالوو هيا | اوشو اقر, .یدشلا

 : میخ یشدراق ا ءنومأم .یدیایماس یاطخر كووت ینکرحو كنومأم

 دروسهتسلا كمر هدنک وا یزوک اعاد یرادرس رب ۲نر دتا لتق هدنروص

 کتک هالسر نام كجهدبا هلانهشیدنانامزره یراسابع «یتکر حوبكنا طقف
 رارادرس رکید یک ییدریو یزابتما وب: ءیهاط « نومأم .یدکجهریو نادیم
 انب رلهفیاخ هبسانع هدقرالوا هلضف و «یتسهکلم هرادا تم وکح هدهلمسن لصف

 رپ و بنام ىدشملا شح یتدحالص یرلکدمرو هرزو رب چه

 ارط رب : یدشهریو تیم هنیروهظ كراناصع قوج رب ندنزو باق رتساو

 هل لدبت ره هارایولع ندفرط رکید «روبلوا ادب یرلهداما ناصع هدقارع
 ۰ یدروالرضاح هحفص ر نانوخ هنتطاس رود ۱9 سام یاش هدنع وقف و



 ۱۷۹ یابقا رود كدادغب «رلسابع

 هنسُعا تنطلس یارجا ردق نوک چاق رب اهد هدنرزوا تخت رب لزازتم قرالو "
 - زاد رمش كوا هدهرص ييدلک هعوقو رلناصعو هد(دادغب) .یدشمامال وا منام

 (دادغب ) ودراو تبا . یدرلر وملی رلیا و غ وط هت اپ «سهاط هلا هک سه «یرل

 . یدشمرتسوک یرلا فعض رب كوبوب هدهرص وب نیما« شما برق هنیراروس
 هاقماس وا ج رطش نما نامر ییدلرو رج ینیدشالقای هنراوج روس د] رهاط

 ناما یتح < شمهعا لیصاح نان 1 چه هدنا تک الف ربخ و .یدىا لوغشم

 . یدشمالوا یضار هکر هلس یووا

 سه ریمد « و <« وص .یدشمهالشاب هلس دش هحالوا یسه رصاح ( دادعب ) ۱

 «هفبلخ .یدرولاق رثا ندنتانس زتو ماشتحا كربش ءروسدبا ارجا تار هدفرط

 یرلوآیلاها «رویدیا رارف هنفرط برغ كرهش قرایالپوط ین راقچ وچو ینسەدلاو
 یاحكنلاها موم «رهاط یرادرس كنومأم طقف .یدروشیلاح هفجاق قرهقارب
 كنومأم ءشّما رظن فرص نددارف سکیه «زّما ردیا نالعا یفحانواوا هظفا
 كلرهاط هدنماکنه یسهرصاح دادب .یدتشلدیا نالعا هلبا بدید لاک یا هفاخ
 و اط . یدراشمهتسا كعا ناصع یالوط ندنسمهلر و شاع یرا رکسع

 ضرعت هلحم ييدسا احلا كن وهام دارهشل رب هل | هع یھ «شلو ینسهراح هدالروذح

 نایمام ۰ ید و نوا هدایز كم یومأم را ییدش # د] هاط .یدشعا

 ملستهیه یهنوجمآ کج هبمهروک لوبق نسح ندرهاط طقف «روبتسیا قلوا ملست

 هدلا تاذلاب یتسهحش قالراپ و كسلاف هسیا هاط . یدرولیا حیچر یال وا

 .یدرونسیا كما

 نیل هحیکط ةف .یدشمر و رارق هغچاق ه مره نوجا قلو روق ندنن راقح مه اط «نبما

 هضرعت ندنفرط یرارکسع كرهاط هدمرص کج.ک هلقاق ین رهن (هلجد) رار هلآ هره
 یغیدلوا بک ار كنيما ءهاط . یدشعل خنت هل قتک الف كنيما ضرعت و .یدشلوا راچود

 نون و كرداج ۰ یدشمرتک هرداجر كردبا رسا « ناشیرو لیفس قیما «شمریثاب یغیاق

 فصت طتف .یدشمرک هداروب یهجیک نیما .یدنرابع ندردس رب هل قدصاب یی یسانشا

 وب نیما ۰ شلک هنکوا كرداچ ًاحلسم هعطقرب بک ندنرارکسع نارا هکیدیا ورغوط هلیلا
 : یدشلوا نیزحتیاغ ینلت كنيما . یدشمالک ۲ یک الف كجهلک هنشاب هج روک یرارکسع ۱
 هسهاط كر هسک نشاب | رک و ص ءرلشمر ودهر هدنجما ران اق قرارواهنرکوب و هنشاب كنيما الوارلرکسع ل

 هحش ا وس ندکدتا ریش ه اما لنوو ییشاب يلناق كنهفملخ ءصاط ىدا ووو

 : 2 یدشلا ده رنا هرزوا قلوا تبیلاغ :



 یوم خيرات ۱۷۸

 ۳ طقف ؛؟ردس ومحم هلاک, كمبلق «ردمدال وا هفدلخ اعقاو» : یدشع ولو هدهبصو وش

 هديا هفلخ ردق ه سه ملغوا . . ردشعا رادهشرح یم ءلق هدتراقح یغیداغوا

 وقح كنيس ا .ردشملا تک رڪ راغم هتلادء كرد مورح ندتفالخ قح

Eهکنوچ .ردكمەملا قلانف جیم هج لوق هدوا ۶ زالو مهیصوت  

 . تا بانتجا ندقمالغاب هلراربجحتز كردبا یسهلماعم ریسا هن ۱ .ك-کد یوفک
 و كنس . تیکن دنکوا هده « ندنناپ هل هدلو . امرییآ ندنناپ ًابمطق یرانانولو

 ِ ولو هدهیصو هد «الغاب لو رکا ریسا دیاش » :كرهر و روگزرب شوم

 دشلا دعو ینکجهدیا ارجا افرح یرلحا و یسعْنیلع نادناموق
 ما هلغ هتوق داحاو تلضف نامز یرلدشی راح هدنراوج (یهد) ودرا یا
 . .یدشلوافلت ع ن لع ندنرارادرس مهما كنيما هدنجما قلهشغ راق شهدموب
  لصاح ریت رب چیه هدنرزوا هفیلخ نامز یکیدلک ه(دادغب) یمازهنا ربخوب كنودرا
 ات وط قلاب هدنر ندرالاناق ا فارس < نما هداتناو . یدشمهمهدیا

 73 شملقبص یناح نامز ینیدنولوا خیل هی رخ وب . یدروبنلک ۱
 5 مدام وط هنادرب الح ن :یدنوط قلاب کیا م وا زکمامزو یقوذ یدمش»

 3 یدزسهمشیج هدیا تسلافزارحا كنومأم سس همصخ ر هلو قت ۳

 اد سما رخ نوجا نامان هدیتفالخ یدمش ست هلع هتسودراكنما هم

 یدروسنوروک دءاسم هنسجا تیرفظمزارحا كت ومأم «لاوحانون و .یدشهالشاپ

 رافالتخاناقارب هدنحا راق ی(دادغب) ,یلزستقاما كن هفلخ «یراهم كنادناموق

 :ومام «نیما . یددودعم ندیابسا مهم كا كجهدیا لیکشت ی رفظم كن ومأم

 . نابت هبودرا ی e كوو یشراق ه-رلودرا نه رثیا هنا رفظم

 ودرا كنومأم ی رفظم ما یسالوا لصاح قاق هدننس رلراد رس ییدتیا

 رفظ < هلبا هنواعم ٌءوق TT كنومأم هداننا و .یدشلا نمأت

 ۱ ۱ دآ ناصع هسا یرلرادرس كنما «دونلیرلیا كردبا توق بسک
 وادع یهدنقح هفیلخ كنلاها «شعا ناصع هد(دادغب) یلعنب نیسح ندران و
 لەقىلخ هدكىوم امریارب فایل كسما .یدشمردتا علخ ی نیما كردا نوافسا

 ۷ اها نت ا لیوح e یتالخ ررس كما .یدشع ولوا نالعا

 دشمالرضاح عاجترا رب شهدم هد(دادفب) «شعیا بلج یتقر كنیراقوچ رب
 ۹ كنيما طقف «شعا تکرح یثراق هعاحجشرا و یلعننسح نامز وا



 ۱۷۷ A یابقا رود كدادشب «رایسایع

 < هیصوت موئشم وب . یدشلیا هیصوت هما یاسا مورح ندتفالخ قح ینشد, 1

 یومأم « هفبلخ تیام . یدشلدیا لوق ندنفرط یراقوح رب كنلاحر یارس

 نوتو هدنسشراق یتتطلسو توق كنشدراق نومأم ء ىا مورح ندتفالخ قح

 : ىا مایف هقوقح دادرتسا هارهن هو وک هتلادعو قح رار کما قیدصت یز

 یمصتعم یشدراق رکید هدهدنامز نیع «شعا فلخ هنسیدنک یاسوم یلغوا « نیما

 (ندنرب رح تاماقم) ناوراک رب

 .توف ت تیک تا وام کز و كلما . یدشعا مورحم ندنراما لقتنم ندنردب 3

 هژارا یدوحو كردبا توعد یومأم یشدراق لوا «ندمآ . یدعلوا رادم هتسها د

 دادغب هلا ناسارخ هجدبا فوقو سکه ساسدو هنيا نومأم .یدشمهتسا كما

 و « نوفا :یششلوا عطقنم تاسانم نوو نامزوا «شمالبوط ودرارب هدننب

 هتساعدا تفالخ هفحا ندقجا «شلوا رهظم هشنواعم كنقلخ ناسارخ هداتنا

 ً یدشلا برح نالعا هنشدراق ف راشيةلاق

 «ودرا و .یدشمالبوط ودرار كوبون هحالوا رادربخ نایک رد و كنشدراق «نیمآ

 .یثراق هنشدراق ء نیما . یدیا یمیسح كا كراودرا ناةبج ندنراروس (دادنب) ردق هنامز وا

 ندنتکرح یسعن ىلع ندرلندناموقوب .یدشن | بصن نادناموق کیا هراودرا كج هل دنا قوس 1

 هدیا تاسا یتتساجثو ذ دوش كننادناخ هدسز «شلکنوچا عادو هب هدس ز یسهدلاو كيما مدقم

 هنادناموق ودرا كج هدیا کرد یشراق چرا لغوا ۰ هدسز « ید شم ولون هدااصو كح
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 ۲ ه دلج «یومم جرات «قیفر دعا 1 کاج بنز ی و



 یوم خرات ۱۷1

 لق یزق شب نوا هللا یلغوا کیا نوا هدننافو كدشرلانوراه
 ینسهمانتتصو هداتنا جح رب «لوا همش ىلا ندنتافو « نوراه طقف

 . یدضشللا نیم فلخ هنسیدنک ینما هدهماتتصو و « شنا قیلعت هیهمظعم
 ۱۳ ٠ كتوکع و قجالوا هفدخ نومأم یشدراق ارکوص ندنیما
 قوت وب عيدن لضف یریزو هجندبا تافو هد(سوط) دیشرلانوراه .یدقجانولوب
 3 ۶ یدعستبا قلوالخاد هنتعم كنهفلخ یی «ه(دادغب) قرایالپوط یرکسع

 2 وا ررحم هدهماتصو یسلوا بحاص هنرافرط قرش كتموکح کوب و

 قلوا دابتعا رهظم هدندزن هفیلخ میبرن لضف .یدکعد زواج هقوقح كنومأم
 تردقو ذوفت کیدلیا باستکا هقیقلاف «شمنا لاباپ قوقح ولردره نوجا

 رابتعاندحرانوا مسیرن لضف .یدشلوا قفوم هبصغ ینقوقح كنومأم هدنسه
 ا كىرىشت هدیهفیلخ هنتموصخ و <«شمالغاب تموصخر كوو یثراق ونا

 ۱ .یدشمر,و ,نادبم هنعوقو رلهبراح یلناق هدننب شدراق کیا
 بورعندیا لیکشت هتک رب دحتم « هح دنا تافو دشرلانوراه ندنسو هتشیا

 ورم < باس هداکوب . یدشوا ضورعم هتسرلهکل اه فالتخا هدر وطاربعا

 نونا هیفاممم .یدبا یسعا میسقت هدننیب یرالغوا یتموکح كدىشرلا

 ودمت ینتش احی هدناسارخ كشدراق هدهفللخ یک یفیداوا شعا تعم

 .یدسسقی ماود تدم نوزوا فالتا و نالوا لصاح هدنشس شدراق کیا

 0 قار ت ومامیسەفاك كننازخ واشا یکه دنیارس دادعب دیشرلا نوراه

 ۱ ینشدراق » شمالا هرابتعا رظن یهماننیصو و قرالساق هاش وشت كتو

 و رارق هغهارب مورح ندراذتقاو ذوف هدارکوص اهد « ندشازخ و ندنرکسع

  راقرف كو و كي هدنس یرلهرادا زرطو لوصا فال هام هللا نیما طقف . یدشم

 8 كنقلروطارهعا ربارب لكما اغا هلقح یتفالخ ةفبظو نیما : یدراو
 او تلادع نومأم هدلاح ینیدقارب هعیبر ن لضف یریزو ینسهرادا نوت
 ۱۳ ا تكر هاباتسلاع ىشراق همونع«روندا تموکح ةزادا
 ۱ سر ن لضف لاد ترهشو تبص ییدلبا زارجا هدناتسارخ كنومأم
 اح فوف و هلبماع هنسهدادا لوصا كنومأم عیبرنلضف .یدشلبا باج ینتقد

 . «شموروب هنیوم كنومآم سکعلاب هدر كجهدیا دیلقت یلوصاوب طف . یدشمتا



 ۱۷۰ یابقا رود كدادغب ؛رلیسابع أ

 رامالسا .یدشلدیا بلط هدجارخ ادعام ندک رو هدننایم هنحلص طا ۱ ۲
 كلوا یدمش هدلاح یراقدلا ندراناتسرخ نکمتم هدهممالسا كلا یحارخ
 ءدشرلاذنوراه . یدنراقحرب ویو یسلدیا قسطت هنسهلاعو هنر وطاریعا سنا

 ییدلوا یناشت هنلغوا كسوروفکم یک ینیدنولو ہدفہلکت یغآ وب هروطاریعا
 هدهدنبانج ولع كما هداعا ییبق مودرب نایدبا رسا هدنس رصا) 0
 ضقن دارکت هرخ الاب هدلاح ییدلبا لوق یم؛ارش.وب سوروفک . یدشع ولو

 كرلبدیا ارجا تاکرح یرح و یرب یراق هسنازپب رفس وب « شا دهع
 یماعاود مالسا ندفرط رب . یدشلدیا عاقا تابیرخت مظع هدیلوطاآ

 راتففوم هدنرالحاس اکلک هدودرا ير « روسدیا هرصاحم ی( سودور )

 . یدروبلیا زارحا

 قوم هدملوطانا یرلودرا كنوراه
 0 ی هر ه نوک وص كرشمل ههواق
 -امز یدهلا . یدروبتسیا قلوا عنام هنیرلذوفت ندیا دیازت هنوک ندنوک هداق رفا
 .یدشللا باستک | ذوفن رب كوو :هدنلاوح و سردا ندا اجتلا هری و هدنن

 ییدردنوک هیاه رفآ هققایف .یدشمهتسیا كع رب دلوا هبا هح ر یسیردادشرلانوراه

 ندن-هجوز ناولو لماح هدهرصوا طقف ءشلوا قفوم هکم هل هز یسردا را

 كنس هل الس ىلع ترضح هلتر وصوب كر هلیدوب وب ندنف رط یس هل وک كسير دا «قج وچ ناغوط
 «شمربتکه دوجو یسردای هداقرفآ هلالسوب تیاهن .یدشع ولوا تربغ هنسهظفاح

 ۔السزسعلاطوب یراهفیلخ هسابع .یدشملوا کاح امام هنسیلاوح سافهلبا هطساووب

 كسیردا « راشمالشاب هنایرتفم هدنراقح «هجنامالوا قفوم هکمریدنوس نوتسپ یل

 .یدراشمهتسا ثامرتسوک عورشمربغ ینغح وج

 سح فعضر كوو هدنسیدنکهدلاحینردلوا هدنشای یتلآ قرف دشرلانوراه

 هنسامترا نوتبسوب كفضوب هسیا یروهظلالتخا ندیکی هدناسارخ . یروییدیا
 هکا تکرح تاذلاب نوجما قمریدصاب ینایصع وب دشراانوراه .یدشلوا بوس
 هدیتسهرادا (دادنب) «شفارب لکو یمساق یلغوا هد( هقر ) . یدشریو رارق

 دارت ندالوا بصن كعود بیرک ر فس و طقف <« شا تکرح قرهقارب هنیما

 ۱ .( ۸۰۸ «۱۹۲) یدشا تابح



 یعومع رات ۱۷4

 ص دقع هدبولوا یضار هکمریو کریو سوروفهکین « شمقیب شاي
 ۱ ۱ . یدشلبا ماود هنابیرخت وب ردق هجراول

 ۱ ۱3 وص ندکدرتسوک هلتروص و یتوطس كنحالس «دشرلا نوراه
 : روطارپبا « شلوا امرف مکح هلیتدش نوتوب شیق هنس وا . یدشملکج
 ۱ عانتما نتکنرو کیو هدافتسالاب ندنسلک هلاح 3 رک

 اربعا كردیا روم ندنرادک انکیلک+رارکت هرزوا دهع ضهو دشرلا

 . یدشلوا قفوم هفلآ کیو ارج

 )م K4 E ی ا ناس ناسارخ سا

Oیدشعود  Li.هلحد 1  ELراک اه كنیکمرب رفعح  

 دم نزح و . یدروبل دبا ریهشنت هقلخ یرب ندهنس کہا رلکیک و. یدشغعا فداصت

 سود ,EUS دیشرا نوراه قح . . یدشمها لصاح نان ر چه هدنیلق كن هفبلخ

 رار دقاب هدنتآ هدر قجار دوق هنفدم ر يک ناذ 2 مرتع ندا قلراشتسمو

 ایح درب Sie هد يح هللا لضف ارکوص تدمرب .>l ید شمر دتا رامرات

 دوع ه(دادغب) اهد رو شلک ه(هقر) كرهک ند(دادغب) دیشرلا نوراه . یدرلشعا
 دقرش هقیقلا ق » : نکردنا ثحم ند(دادغب) دیشرلا نوراه هروک هتباور . یدشمهعا

 وح قول وب . مرویمهدنا روصت رهش رب نکنز ردق داده هدنجا و نونو ردق هب رع

 هو . مرویملس هدرهش رب لمکم ندنا كحهلسالوا هاکتماقا نام ی هدناخاد مموکح

 ردیآ كر یرهشو ن هتشيا طتف «ردراشلوا لرتخم الساتو حدم دكرهش و به مدادجا

 ر هقشاب ندتناهاو ندناصع « ندهقرف « ندفالتخا هدفارطا هکمرولیکچ هرپش ر هلوا

  Nیدشعد . ٤ 7

 هک درم یتیدلوا قم ید 8 دشرلانوراه



 ۱۷۲ لابقا رود ةلدادغب «رلسابع

 نورو .یدشلا لاصحتا زاناو مهم او نب مسقلا ر ۱
 كەر ییلس هد تم و . یدشم زای توت ر ههفلح زالوا رولوا راک

hg OOS OR 
  7۳ی 2
SEE 3 ene 7 n 

 (ندربرح تاماقم) یناوراک برع ر

 طقف < یغیدلوا ضار هکمر و کرو هلسسح قلوا نداق رب بلقلا فبعض

 یغجهیءاڵولوب هدنتلذ كمریو یهراپ و كککرارب نانولوب هدیرادمکح تخت مولا

 دیشرلانوراه . یدروشوا نادم هغبحا ندقیحا هدشرلا نوراه « روسدبا ناس

 هسوروفهکین هیلعءانن . یدشعا تدح هجرد كوص زالآ رلآ یوتکم وب
 یون » : هنسهقرا كنهما ییدردنوک < شمزای باوج رصتحم كى یشراق

 قرازاب هد «تسکح هر وک . كسقح هام وط فاوج مکجهرو . مدوفوا

 ر شهدم زما ردنا هداعا یوتکم دشرلا نوراه . یدشعا هداعا تک

 یکلاع ا <شعا هرصاسح ی(هلقایه) شو هنیوطا( قرایالپوط ودرا



 یوم را ۱۷۲

 ۱ لاغشا یرلوروس امدن هدایز ندنهاکتماقا كنهفلخ ین راوج یارس

 راق كنيره (هلجد) هدرایکمرب « هد(دلارصق) هد(دادغب) دیشرلا نوراه
 رنو, زکلای هدننب یرلق:وق دلرایکمرب هلبایارس . یدرارروطوا هدنس
 وشوا كقلخ نوتوب هنیرلقانوقلرابکمرب دیشرلا نوراه .یدراوهغاسم ردق
 ون هلسسحیساع ولو هدنلآر ایکمر كتموکح روماهاک «ردیاربس ندنسهرجم

 "۷ نکداقاب ندهرحن هلبو هنب نوکرب ین .یدربلقص یناح هدایز اکو هاک
 را نولو يع 3-1 2 مر ول ی داغ كقلح قوحر هنکوا یراثابوق

 لخممسازکلاب من یسورغوط اهد .یدافارب یشرب چبه نامه 6 .یدلآ هل

 . دادشرلا نوراه رالاحوب نولو . یدشعد «.روسدبا ارجا وا یتفالخ لصا

 برم واهن . یدروسدیا تام یکیدتا تک نایت یخ هدرانکم

 ط وب كرك هسا رفعج <« شعا صا هرفعح یلتق كسرب ندرلیولع دشرلا

 هرابتعا رظن یذو یرلکجهدیا باستک ۱ هرخ الاب رک « ندنتبح هنادناخ
 ۲ ندحرا وا « شما ارجا ینما و لادشراا نوراه « ندنس
 : ندرلهنس هک دهج ردوا .یدشجاطوقس ندرظن نوش ناک

 هرب عرس ندتعفر هنر ییدتنا دوعص دنا و ندا ناستک ا دو رب

 .هدنراهشوک سبح یراقجوچو یرلقلوچ <« زج یرلام « شما طوقس
 3 : ی یر, ندهنس یدب نوا « دشرلا نوراه .(م ۸۰۲ ۰۵ ۱۷۸) یدعلدا

 "یدهلا « رفعح وا هنر ككراتوب گم ندکدّتسا وع یراىکمرب ندا هرادا

 ۳ . یدشلا نات یسر ن لضف نالوا نجا كل حسام هدنامز یداهلاو

 قود «رالک | یتتسبطكنسیدنفا .یدیا مدنرب رهام تیاغ میبرنلضف
 . یدرلیا لسوت هرسبادن نلک مزال نوجا هظفاح یتعفوم « ردبا مالک ٌءرادا

 دصتو یرلرعش یررود دشرلانوراه «زالوا رولوا ریزو عیرن لضف ندیبس

 .یدشمالپوط هنفارطا یراسداو یرللاع « یرلرعاش ندیا لنڪ هلیرا

 طنطسق OE یطوقس كرلىكمرب

 جات سناب «شلک هعوقو لالتخار شهدم ن

 5 کی یدشک هن و قید «مور ٣ REE يو

 ہلا و رمل ہو اھ



 ۱۷۱ لابقا رود كدادفب «رلیسابع

 ندایو روا. یار هنأت هنأتسود تاتسانم هلا یرا رادمکح یر ا ۹

 هلا غیلس یمارتحاو مالس تن ال راش تشه و که( داد ) رار هلب ید ص زسارف یبآ ۱

 نوراه .یدروسدنآ احر یتساع ولوا هدعاسم هنن رلمتنک هلتینما لاکهسدق كراوز نایتسرخ رار

 هدراه ده هدن رلتدوع یک ی.دلبا هل اقم هلن ازن لاک یشراف هن راصخ ص و كنالراش ءدیشرلا

 ندیلغان مهار ا هدهدارو «شماغوا ه(سنو) هدنتدوع نددادغب تثبه و .یدشلا م مدقت

 «تاپ رطع « قار اب كار مسج «لیفر هدشرلا نوراه هدعب .یدشمروک مارتحا وب و ك

 فكن ال راذ . یدشغا تدوع هاو روا قرالآ ین راه ده ترابع ندتعاس 7 رالاح قعاس سه

 كرلبرع هءرلشغا تبح هج روک یرهده و ییاکرا یارس ناروطوا هد ( لهاشالسق4 )

 ˆ یدراشمالشاب هک هل رکفر كو و هدنقح قتبندم
 ردق هنر ګا انامرج ندنرلالبا یطسو یایسآ یا كدشرلا نو راه هدرلانناود ەتشنا از

 هدرلیکم رب ؛یسارزو یک یغیدلوا زئاح یذوفن رب وب و دیشرانوراه .یدرویلوا زادنآ سکع
 « شجو لضف « یحم یر, ندنسولح كنوراه . یدرارونولو كلام هرادتقار هحرد كوص

 یاضورعم رئاد هرلشیا نولو ءرارودنا افا کشم ینسهرادا كننلروطارعا ناتبرع
 یرازوس هروسرتسوکدامعارب كوی و هنیرارظان دیشرلانوراه .یدراروس ر دتا قیدصت هب هفیلخ
 ییکیدهتسیاره هب هفیلخ ه رفعح هلج زا .یدر و دیادع راک افو قیفرر هنسدنک یرانآ «رولکید

 هرلمح وبا .یدروبلوا لوغثم هلا افصوقوذ «شعاباق هنغات وق رفعح نوکر :یدرویلسا ر دبایا

 كنهآ كردبا| شون و شبع افا رفعح ٠ .یدشلدا همم یالر ویلاص یرجا كنهسیک چیه

 ءتاذرب .یدشمریکت آذر ندنسابرقا كن هفلخ هب یرجاهکیدنا هدهرص یدولو, ماودر برطو

 رروک یدلادبع «رفهح . .یدا لء ن اصن كاللا دبع ندەىسابع ةلالس هروهشم هلساوق ودهز

 كارتشا هنقوذ كرلنا ندامراقیچ سس چیه كللادبع طقف .یدشچاق یسهثشن نوتوب ضحروک

 ۲ وس ین دن ولوب یساجر جوا نهنگ كردبا تعحاص هرفعح هدنماتخ كتفایض شا

 م4 هنلغوا یرکبد « یسعهدوآ كنخروب نالوا لاب همهرد نوبلمر یر ندن راجر كکللادبع

 هنزیق كنهفیلخ | رکوص ندقدلوا لئاب هت رومأم و هدیرکبد ءیلرو كس رب ندراکللا و

 زئاح .هدیدزن هفلخ « شا لوبق ی راوزرا و كالا دىع رقعح ٠ یدیا یسالوا دما

 . ىدشملا افأ ینسهلج هدنسهاس رابتعا یفیدلوا

 تبساتنم و هدلاح یيدرتسوک تمیمص هجرد ول هنسارز و دشرلا نوراه

 ندنرظن دشرلا نوراه كرفعج هروکهتیاور كرثالانبا .یدشلوا عطقنم هربندرب

 « یسریتک هاند قجوح ر قراتولو هدناسانم هلبا یسهرشمه « یسالوا طفاس

 ندراسعا یراقدل وا RET هفملخ كرلىكمرب هدهروک هش اور كنودلخ نا

 كو و یئراق هقاخ رانکم رب هقق ای .یدیا یرلع|لامعتسا ءوس ی راذوم هدافتسالاپ

  ولوا ثح ندراتواخس ك راکم رب هدفرط سه . یدرلر و دنا زارا تواخس رب

 رب «یارس نوتو . یدرویدیا بلج یتقد رظن كدشرلا نوراه لاح و « روس

 .یدیاهدنلآر اکمرب بهرلحم یتتتسمو فطل یهدنراوج داد .یدشلوط هل رابکم



 یوم خرا ۱۷۰

 اد رم نالقب تن اد را ل

 او یرافارذلت شنا « رویلییاب راهعلق هنیدودح برغم « روینول
 ۶ یدرولیردنوک راما هرصم ندنزافو قراطلالبج .دنجا هحک
 6 ینراظن هتسو .یدشلدا نامت تالاصتا هدهلرل طول قازوا كلا كتموكح

 | ندرانج ركوك نوجما تالصاوم اینک | .ىديادودمم ندنراتيرومأم مهما
 ۲ ۰ یدرولیدیا لاسرا هللا هطساو وب هب هفلخ راربخ مهم لا «ءرونولوا

 دیا یلابقا رود كرلمالسا قامز دشرلانوراه

 ر |امرق مکح تلاسمو حاصهدننب راهاسق هدرودوب

 ای رايا تعارزهدنس هباسیمالوا مظتنمو لدتعم دلرلککر ورويدا قر ت راجن نوما

 اس رفآ ردق «امزوا .یدرویدیالمکت یمهیناح مبانم كتکلمهتروصوب

 كروب هناوربق ندرصم هنسره .یدتبالورب رضمكا نوجماراساععو رایوما
 ایدیاهمادا هدههاس و هدام رفا یتوطسو ذوفت كنسهفیلخ دادفپ «ریلیردنوک

 ميهاریا نامز کیدتیا نیت یلغانب مهار هنکللاو اش رفا دشرلانوراه

 یمردنوک رانید كس قرق هنس یه هدادعب یتح « شعا رظن فرص نده

 وت ۵ ادراو یلثم ییا ارک وص 8 حالصا اش رفا هک هدهجردوا .یدشلا

 هفیاخدادخب یمالونوف هنلاح كللاورب هداعلاقرفو یرا كنا رفآ .یدشمرتک

 نوجا راذاتسرخ ناروطوا هدایو روا یونج هد4هساآ شلوا عا نوجا

 رع «شاردنوک نداقبرفآ په راودرا ندیا طبض یابلیجس :یدشلیا دیلوت

 رصعا یوا و یحشزوقط 2 یدرلشلوا کا هنس زو ییا ما هب هرب زح

 کریس عیرس ندیاجارات یحاوس نوو ردقهنس زفر وک هونج ندنزکد ناو

 روا یرود دشرلانوراه طقف .یدشلا شک ار ندنلحاس اه رفآ به

 ۳ . یدشمالوا زاح یتهام رب هنابرخنامز رب چبه

 یس ہہو و ریسرلا هب و ,ا2
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 یوم خیرات ۱3۸

 : رطرب هدینسالمتسا نالوبعوقو هاتسنمرا كرارزح «دشرلانو راه

 . «یدشلا تمدخ هنسقرت كناسداو تمنص هدننارس (دادخل) «ارکوص
 کلا نیمأت ینمقوم كتلود ًاجراخ هللا تایرنظمو تابقفوم دیشرلا نوراه

 1 ۱ و وب كرايسابع.ىدشالاتريغ هب هباج دا ذاو عییانصنالوا یساسا شب هیلم تیک اح
 یدرویافلاخ الصا ندکغا تمرح هاهتفو نوفرص هروسدآ فیطلت ییارعشو ابدا

 یو ,یدایراغ | حدم كرارعاش یتآرجاو لامفا «تدامس كو وا نوجما دیشرا
 .دیشراانو راه .یدرو دنا دع یاافاکم ر فیل كلا كنيعاسم ییدتنا فرص هدنروغوا

 وک هتاور .یدردیا ظح هدندنفیدنولوا دیقن  كنلاعفا ا هنمرو تیمها هحادم

 «شمنلسوس هل راک چیچ ابررظن ین و اصتفایض «یدروس ر وتفایضر هننرلع دن نوکر دیش زا

 روسدیآ لی ریش ی نو و دما ك رلغلاح « یجب اور رام زا .یدخادا ریطعت

 ۱ كا روصت اسد و ؛شعقلاق هغابآ یر ی TE هتشرا

 e لضف یرزو « شمالغآ هلر r را یعرصعمو 0

 | مناملحرد اکو دیشرلا وراه طقف .یدشمهتسیا قمالرازآ یرعاشهجحن و ر وکی ن ک دکو د

 7 کنج .ردنااش هلس هردقت یبالوط ندنو قح . ید ییاقوچ « ريخ -
 ۳ E هویت اما ر كا e هدنجا ت تافغ

 هد هد تاداقتعا 1 هلتلوا حیصف و مس ی نیاز روصق هما نا

 e هدیرلیکمر «ردنک هج راز هلا نومأمو نبا لغا 39 : یدرلا

 : ۱ | نایمع رلیرب رب 1 هدنماکنه ده یو رسا فا



 ۱۷ یابفا رود كدادغب «رلیسابع

 ..وارادم هتنسأت تیقفومر چمه یغلق وزو كنه رکسع تالکشت طقف .یدروبلیدیا

 هدانکیلک ء دودح که دننیب یتاروطاریعا بص هللا سنازیب هدهرص وا .یدروبمال

 هلروصنسح یلقازوا كنعفوم «رویولوبعبات هتسلاو (نیرسنف) یلاوحو .یدپا
 هلردیا لیکشت تیالو رب کی هداروب دیشرلا نوراه ۰ یدرویلوا عام هنسهرادا
 - هلیدیا هعفادم نامز ره ؛شلدیا مکحت راهماف نوتوب یدشمریو ینا (مصاوع)
 اهد تاق رب هسفادت مزاول كرهلبربتک رکسع ندناسارخ «شلرتک هلاحر كجه

 سنازیبارکوص ندکدتبا ذاخا یراریدن هالقاعوب دشرلانوراه .یدشع ولوا لاک |
 .نیقحسا ینادناموق كنوراح . یدشمالشاب هکلک بلاغ اباد یشراق هتشاروطارپعیا

 (ه ۲۷۸ ۰۸۹۰۰) راغع نوشروق (ه ۲۳۲ ۰۸۸ ۰4) رلافع نوشروق

 .كردیا هرصاح ی( سبربق ) یساعانود مالسا «رووروب هنسلاوح (اکیرف) ناملس
 ویسا هدهراع ون یت . یدرونلیا ناشیرب یتساعانود سنازب هدنرللحاس (الشماب)

 -وروک ینیدشقلاق هتناها هدارو « شلیتک «(دادخب) سولی و هت ندرلطباض نایدیا

 .قحسا هدودرا یک ییدلیا زارحا یراترفظم وب اعانود . یدشلدا مادعا كرم

 كنسودرا «دیشرلا نوراه .یدروسیدیا زاربا تلاعف رب كوو هدنتسم كناماسن
 زارحا تقفوم چاق رب كرهلک هیلوطانا ءشمهتسیا كمروک تاذلاب یتبلاصف

 راحود ههشیدنا رب كوبون ینهریا اسلساو یتکرح و كدىشرلا نوراه . یدشلا

 هدنراوج(سوسرط) «شمردنوک راصخ سم لاحرد نوجناحلصدقع «نوهربا .یدشلا

 هنسرب طقف .یدشلدیا هلدابم راریسا زکااب قرالوا یمهحشن هاصم نلیدبا دقع

 ؛(ایدیل)و (یزاغوب هعلق قانج) «(هینیطنعسق) كرەىليرايا ندلوق چوا رابع ارکوص
 زافو كن هحم روطاربع | لوف نلک هترزوا هنطنطسق .یدرلشعا ضرعآ هس رلف رط

 . یدشهرتسوک تلاعف رانا هدهجرد قجارب دلاق ینرارکراپ ندنراروخا یهدنجنا

 . یدشفارب میقع یرفس یلوطانآ یضرعت كرارزح هدقرش هدانا وب طقف



 یوم راب ۱۹

 - هید) هنیرزوا یرلکل زسنبقفوم كوص كرابولع «هدرفس و .یدشم
 دشرلادو راه .( ۸۷۹۲ ۰ ۱۷۹) یدشلا ماق هتفالخ نالعا هللادعن

 تکرح هلذلبمر مسجو توقرب ویو لضف «شعا رومآم ىلضف هننکست

 دوخاب و قراناسا هارتفا و دنشرلا نوراه « شمایغوا هیارقا هد رول و

 . یدشع ریدلوا هدسبحم یهللادبعنیحب كردیا حیجرت هتلادع سح یهیسایس
 الشابهکمعا دع هکلهترب ویو یرلیولع ارابتعا ندخرات وب دشرلانوراه

 i ان یوم 3۲ تماما ندسلپا هدننامز د وصنلارفعح وا ندسسو .یدشم

 ودمالسا لها ا ن وتوم « دشرلانوراه .یدش وزرا قلوا نیماهدیشراق

 وب راتیاور وب .یدشمتشیا ینکیدابا دع ماما یقیقح یتسیدنک «ینفیدلآ رشع
 ۳ نبیسوم «شلهی(هنیدم) دشرلانوراه هجنلیدیا لقن كرلیدیا هغلابم اهد
 و هدسارب دادغب یسوم . . یدشع ردن وک ه(دادغب) قرای رو هبهدس رب یلاش

 هدیدیفح زسعلاط وب كنالع ترصح تیا «شلوا رهظم همارتحاو تمرح ردق

 ارش ناشهف )دیشرلانوراه «شعلهز قرالوا راتفرک هنتقاع كن رلفلس

 3 ا0 ىش ندتبانج و نوراه..یدشفارب هکلرب تاق
 ۲ یا نکس ورد رب یتوادعو نظ کءدنقح یدنک كرایولع طقف

 1 یا یک ی هنالاط یشراق هنیراتمشد كنتنطاسو تفالخ « دشرلانوراه

  تکذع هدننامز .یدروسدیا هظفاح ًاماعیقوقح كننلاهانالوا مببات هتسیدنکربارب
 روینولوا قیسنت هدنروصرب مظتنم هد الخاد یکی نیدالشاب هغلوب تسو اجراخ

 | کریو ندنفل روطارپا سنازیب دیشرلانوراه
 كشذوف یهدندودح سنازب كراب رع هدلاح

 ج را ١ كف قافوا ہر ص هزا هدرلف رطو اعقاو . اعیزوینروک یفیدلازآ هنس

 یس رس و رمسرلا هب و۸



 ۱۹۰ لابثا رود كدادغب هرلیسابع 0 3

 نوجماكمرتک هرادتقا عفوم یرایکم رب هیفامعه .یدرلشم رزما "اکرتشم ی رللغوا ۱

 لیصح «زکلاب ؛ یدقو موزا هنسموشود یتارطاخ قلقجوج ك.هفلخ یی

 صبصخ هنسدنک یتفالخ کیدا تربع هدرلهج ردە فاکم ر ن ی تاو

 هدرلهج رد هن هب یداهلایسوم قرالآ هنیزوک یراکلهن ولرد ره نوجما كمريدتسا

 ا یسدنک یتفالخ هک ر یجب . یدیا یفاک یا رطح یغیدروط یشراق

 قالرا یتنطلس نامز «شعا بصار زو هند هدنک یاب دش رلانو راه نامز ییدسا

 یاد داشک هلراتقف وم

 . یدبا یسهسارجا هطساو هلاک كن رود دشرلانوراه «رادکم رب هقسقطایف ۱

 «تازرهدهصان هدنرصع دشرلانوراه رایکمر» یک کیدید كنخرؤم بیع رب
 .«یدشمربکه نمکح راس لثم ی راک رح هنابانح لاعرابکم رب .یدیاهدنماقم جات رب دشا
 «ل هديا یدتنا باغ یزس ناهج !رانکمر یام :هدنرمش رب یاو را را ی

 « یحم . یدشعد « یدلوا زلوروک رای و هدرللو ردق هسهش بورغ ندرف

 یی یتسا كلو مکحت یرلدودح اراتعا ند وک ید زا

 ولع « رلیا رود هنشاب زکلا ی رلشیا نون و كت رو کد كوو و .یدشلا

 .یدردیا روح لک هرس هب الداع سح «یانح

 یغید آوا هرهق یرلیکمرب وی وط هنب رلنامز وص كتنطاس دیشرانو راه هروکه تاور

 كد.عرلانوراه نوکرب .یهشلا م اق ییدمشاد وس هس ص راد هنضا رق | كب هل اع وب هد ۰ ره

 وا دغاک ر قراروط هدقایآ كمدآ ر نکرچ ندنکوا ان ون بارخ یر 2 هضاخ

 - افا یمدآ زامالک ۲ رالک ۲ یغبدلوا هر صرب هدنقح رای 4 رمش نانوقوا .رروک یفبدوق

 ثب هفماخ زنمدآ تاپ ۰ ربتالک | هرا روم ام ی هلئسم «رریتک هننارس كدشرلا نوراه قرا ال

 یندتا منم یتساع وقوا رعش ه.انقح ناس کمر كنښدنک .دخشراانوراف ۱ ریل. رینک هنبروضح

 كل سا هدانز تب ندایحم زفدآ هج دبا لاوس ینکیدم ا تعاطا .ندننس ۵ هنا هدلاح

 کد ناما تادراو صوص ا ادا كو 1 1 4 چ هتسي دک :نکیدروک

 کج هیمهدیا اغا یار کش ج هسوفوا هر رص ردق هن رم رخآ هدنهح رایکمرب هيلع ءأس

 .یدخلوا ی وفع رهظم كدشراانوراه هن رزوآ كنو 6 شمال وس

 تمدخ هلتمسمص لاک هدشرلانوراه ءنار لبا لضف و رفعح یلغوا کیا. یح

 هدلاح ینندنول وا عیدو هرالآ لداعو راکسوماب و تەرك را هفامعم یاران

 لع ترمهح .یدشمهمک هدلاحر زستنص راص هس یرانامز كلبا لد شرلانوراه

 .همر,دنوسالصا یماقتنا سح نایاشای هدنسهنیس كلهلاعوب«یراتبقاع عیش كنیدافحا



 یوم خیرات ۱۹4

 یتفالخ هدهتسدم «,شّعادر یتسلاو كناسوم دلردباناس یتیدلوا یسیدنک

 زا كما لصف یساوعد تفالخ و یشا كلبا كناسوم هتشبآ . دلا

 ۔ ىلع ترضح «شلوب تیابن هللا یتیقفوم كرابسابع هدفالتخاوب هیفامعم
 یدراشملوا نود هلعاض كسرلف وشم قرالوا بولغم هدهدهراموب یرل ۰

 ۱ هر دبا E ه اصف الا برغم «هباق رفآ لا دع نت سی ردا ندتبارقا كسسح

 3 .یدشلوا قفوم هنسیسأت توقرب كوو
 یدشماشا ردق یا ترد نوا ارکوص ندننافو كنساباب یداهلایسوم

 وم یت الخ «قرالوا هنفالخ یسوزرا كنىدهم «یعاسم نوتوب هدنف رط تدم

 ك وب هفلخ . یدشلدبا فرص نوجا نیمأت هرفمج لغوا
 : زکلای هناششتو كناسوم .یدشمیا لاذبا ییشیه «فیطات «شزاون «هرا
 رلانوراه « یلق كنابحم .یدبا دلاخن یحندرابکمرب هدوا ؛یدشع وق یشراق
 و. یدبا نوحشم هللاریدقت سح ییدهلس هدنقح یدرک اش كماعم رب یشراق
 وا كم هتک هنب او وذ وف كناذ رب ینردلوالئانهنماعنا و فاطلا یک ی دهم «هقشاب
 ویدیادع هفیظو ی امشلاج هنمأت یتفالخ هادش رلانوراه ندییسوب .یدروییدی
 ۱ | مدراب هنتفالخ كنلغوا قراربعاح ینابح را هعف د قوحر یداهلایسوم یتح

 ندرکف و قرانولو هدایاصو هنالقاع تیاغ هیداهلایم وم یحم « شا فلکت
 یسلریو هدشرلانوراه كتفالخ ن وا نمأت یتساق كعلروطاربعا ءیتسهمْک زاو

 ۷ یناج كنداهلایموم « یتهواقم وب دل دلاخ نب یح ی یغجالوا سانم

 قراریدتآ هع ینسیدنک یکی یدررو رارف هفمالآ یار اهدر فكر «شمقص

  تافو یدنکه لر هن یهز E ,هحک وا طقف . یدشمرو رارق هنفالتا

 is شمامالوا لئان هنیدصقم یداهلایسوم . ( م ۷۸٩ ۰۸ ۱۷۰ ) یدشلا

 >-هدیازا ناو وز دیالایلایتسدم مالسا كردبا سولج دشرلانوراه هی هسابع

 : . یدشلاا زاربا راتقفوم
 ۱ لاقار رله رطاخ بذاح كب هدنناس دا خراب بصو قرش مشرق

 < 2 هدنشاب ا یرکب هو E هفلخ دشرلا

 1 كلضف ا دشرا E نالو را لنا هتفه ر . نددشراا



 ۱۳ لابا رود كدا لاک

 در هشود ` ناراشوق هدوآ هدهروک هشاور ۸ ۰ شعل هز هلبسح تاقر ندشرط

iكوو و . یدشلا زبع هلقاسادش قحو تلادع هدنسهرا یرهنیلخ هیسایع ین  

 الا یدراکید ین رلتاکش ثااکراع نو و 0 ردنا لوبق هندوضح ینک ب تاذ 8

 .یدرریدشیکد قبص قیص یرابلاو نوجما كمهمریو نادیم هنیرلغا لامصتسا ءوس یرذوف
 ۔اضو ا و واع رازاب ی۔هفبظو كبستح ء یدشلدیا نیست هدنامز یدهلآ نی كليا 1

 كركر ۵ ردا هنناعم یرامهرد < رشالوط هدرارازاب بستح . یدکلا افا ینسهغبظو هطب
 ی رلعماج هدمو نوچ ا ییدلبا 3 هل تمرح هند « یدهم .یدرلبا تربغ هنقوتح ةظفاحع ۳3

 یرهطع و « ریدبغاط هراپ «یلاها نامز ینیدقیچ هغاقوس , یدشمردتیا ریمعت و تیز
 .ارتحاو دسح كنیرلعدن هن رار هلا کلدموجو تلادع ردق و  .یدردنا هدأت قدنسهببیک

 كنم دهم هرخ الا نکیآ یک كراس رصن هلج زا . یدزامالوروق ندقلوا راتفرک هنئاص 3

 تاق وشت ین یدهم «شماغوا هارتفا لندنزو دسح و ضرع هدواد ن بوقعإ نالوا یرزو 1

 . یدشلا قوس هکعا تکرح هدنروص رب راغم هتلادع قرالوا یس هج

 نوا کیدمهدیا نیست هفلخ دشرلانوراه یلغوا كوجوک هدنناح«یدهم |
 «یتالخ كناسوم . یدشع ولوا نالعا هفملخ هد(دادنی) یداهلایسوم لوصالالع

 ندنکی كەللسر ندا داتف رک هفعض یتموکح بص 6 نایازوا یر ندرلهنس

 یانه واعمهل.تقو «تاذو .یدر ور وطوا هد هن دم لعن نیسح ندرابولع هدهرصوا

 هفیلخ یتیقح «یلعننیسح .یدیا یوروط كنسحترضح ندیاكرت یتالخهنایفس
 ی )ری
FOE A DL oF 



 یوم جرات ۱3۲

 ییدلوا راحود كنغلروطاربعا سنازبپ « نهربا . یدشا هدهعرد نهرا

 هلرابیع نوجا الت یرارب ییدتا باغ كدلروطاربعا « شلوا رثأتم.

 :ردنوک ودرا رب نوجما هلباقم هنناثبشت و كهربا «یدهم .یدشلاا مابق-
 كلوب ,یدشلوا لصاح كل زستیقف ومهدهب راح نالوعوقو هدنسلاوح ایکیلیک

 انیمت هنفانادنامون ودرا كردیاتوعد ندناجمابرذا یدشرلانوراه یلغوا"
 وف وروام) كرابلسنازیب قدالوا هانک ندهسلا هایس یرلکدک كرابسابع
 هنطتطسف) یاکرطافده كنسودرابرع یرلکدتنا ریست (رالهسلا هاب
 لدک ا بوانم یراودرا کهدنتسم ساطک كارابلسنازب «دشرلانوراه
 تدمر «رولی راباورغ وط هب (هشطنطسق )+

 انرک الو) نەر ااتنلتساو ارک وص

 ب روک ی راقیشیا كنهاکو د راک هدنلحاس یجمازاغ و دشرلانوراه ندنسه ر

 قوس یشراق هننوف سنازیبکهدنرافرط ( ایدبل ) كدیشرلا نوراه هداتئاوب
 هش ا رب كوو هدهنطنطسق توب ولغم ملأ و «هحمدبا تسلاغ زارحا هدهژرفه "

 1 4 ۳ سرد و 9 ودر وب

 یا ۱ ۱ هلرادت زوغالق و : یازرا»

 i اا یرلکدهلسب كرلبوما یشراق هس ارب یدهلا :
 E رم ماگ ماد

 تفرط «رللالتخا یلخاد په ینرانوک كوص كتنطلس ارکوص

  aيبالسا .یدشسیج  E ۳ار و اوو ضورعم ۳

 : لمس یالتخا ناتسربط یدامیبوم یلغوا كوبوب هدمرص وا . یدبا دیشرا

 ؛یداهلایوم طقف . ا د i ایر ملا نوا نالعا



 ۱5 یابقا رود كدادغب ءرلیسابع

 فصن كضرا رک ردق هقراطلالبج ندنرالحاس یرهن (دنس) رلنامز ر «رویدا

 کسا « رویلوروک رثا یدمش ندراودرا راکادف ندا نالوج هدنرزوا طع

 ,یطقیثراق هرات وق فبعض كرلیلسن ازب هل راودرا هدتماسح لثم نوا ك رلودرا

 ۰ یدروسهدیا زا رحا راس رفظم

 نامز یی دلوا رازنطخ هد نبع هلا نوت هل یحدرد هدسنارب « یدهم

 -ورظوط «هحنلآ ربخ یالبتساو نوه . یددمتا قوس توق رب هانکیروف لاحرد
 ی رهلفاف قازرا كرنمال سا « ھا بانتحا ندکمشیرک هه راح ه ورغوط ند

 جن اکی یلتلک نداسارخ یدهم | رک وص هنس رو 6 شملکح هب ه روس هس رزوا

 ندزامالشاب هه رفس تاکرح « یدهم . یدشمنا ضرعت هنکلاع ینازب كرد ا

 ندقارع هدم . یدشعا نیس لکو هنسیدنک یییداهلایسوم لغوا كو و لوا

 نفبا لکت رلتوق یمایس هدنتلا یمهرتس تقرط دارو ۰ شا 8
 - وم (مارب) هد(اکبلک ) یدهم . یدشلا بدات هد روص 4 ی دش یزاهبمک

 نوراه طقف « شعا قوس توق رب هدنتبعم نوراه لغوا قراروق هاکودرا هدنعق

 راز هدیمر دلاخ ن یجب یس مو نوجا ی دلوا هدننس ر جن ؟ تیاغ

 یدشمردوک :

 لئاضف « یراصو ت ارد تاذ و . یدیا ندنلاحر مهم دا ك رلیکمرب ءدلاخ ن ی

 .یدشمروک راتمدخ كوو ك هدنرارود كلبا كرلبسابع « رایکمر .یدشعا زی لالو

 فن هللاع و ورغوط هننرصع كلبا فره . یدناف ندنرپش (خلب) هدناسارخ ات لکیر

 «یدشل | ىنما هادع كردا لوبق ییمالسا هدننامز ماشه «شلوالخاد هنن رلبارس ماش يسر

 كا هل رل تف ر عمو مع ۰ یرلتورت ۰ رلشع | زارا تارد كونو هدماش ارابتعا ندخ رات وا

 .یدرلشل وا لخادهن دزن افلخ هدنامزرلسابع هدایز لا رلیکمر . یدرلشم |لاغشا یراماقم كوو

 لغوا كا دلاخ یرازو هدىدملا یک ییدلبا اغا نس هفیظ و تارزو هسابعلا وا كمر ن داخ

 . یدشلا عیدو هب : هاب

 یرد هک ىدا هدنندوع ندنرفس كلبا لدشرلا نوراه
 3 و ۰ 1 ت ماگ را ا

 < شما نت هنکلىلاو ناتسنمرا و ناجابرذآ یتسیدنک ۰"

 .یدشلوا لصاح فالتخا رب كوو هدننب هبنطتطسق هللا دادغب هدهرص وب ن

 سوطهن هک ورفرو نیطنطق هنیرب دلردبا تافو نون هل یج درد هدسازب هدهرصوا

 یسەدلاو یتموکح ٌرادا ندنغیدلوا وج وکت ياف نطنطسق طقف .یدشملوار وطاریعا

 ۱۳ ها دلج "یوم مرات ۶ قیفد دا



 یوم خیرات ۱3۹۰

 وع و كنهقيلخ . یدشلا ليدبت هدیرابلاو ندا لامعتسا ءوس ی رادتقاو

 رخ « یر ندرانو . یدشلوا یداب هتسامقیح رانونع ربغ قوح كب ییاحالصا

 . «تیدزوا یسولج كنهفیلخ کی «تاذ وب . یدا مهارا نم فسو یسلاو ناس
  یدهم . یدشمر دنالقابا یتالو نوتو قرایالک | ینکجهلک تبون هدهنسیدنک

 كوو هدشبشتوب «دیز, .یدشعا رومام یدیزم نب دز هفمریدشیناب ینایصع وب
 __ .یدشلدافالتا هدنجما رهحنکشا ءرات راحل ردكس فس وب شعازا رحا تقفوم

 ینا < یدهم . یدشلا ارحا یمسام جح رب قالراب ك | رکوص هنس رب یدهم

 0 یدیشراانوراه ¢ شفار لیکو هد(دادغب) یننسیحنکآ ند داه هلا دشرلانوراه « ندنلغوا

 ۳ رهراب هتسیلاها هک یدهم . یدشلوا لخاد هب هم کم ةکم هل ال ر بدیدم قرالآ هناي
 ۰ یک زو شب ندندانحا مارک راصنا ۰ شعل و و یتعماج (هرونم ٌهندم) یک ییدتبا میزوت

 ٠ صيصخ رلیضارا هدقارع هثن رلادنک « شا اکشن 2 تعا ةا ر, ندرلنو كردیا مج

 3 راتفرک هرلتقشم ولرد ه كجاحح ہرا هدنسانا قایلو نوزوا و یدهم . یدشلا

 9 تک هدوجو ه ريخ را ۲ قوح ر هدننس زاحح هلا تارف ¢ < ه رحتلاب ی رلقدلوا

 . هنتماقا كرلبجاح هدهرللزیم فلتخ یک ییدریدتبا میظن لو ندیک ههکم نددادغ ها ید

 هقشاب ندنو ۰ یدشمردتا اشنا را رهصو رو وق هرا هطق قوح رب 6 رطبا سنا وراک صوصخم

 یلیپس كتموکح روماو یسسات كنار اخو تالصاوم هدننب نع هلا هکمو هکم هلا هن دم

 E یدشملدبا .A هدرلهتسو نوجا

 ۱ هلرا کف هاراکتساسناو ه ارور تسدم ۰ یدهم

 41 هرارثات یدو یاس یمسق رز ندیلاها رار هکنو ۱ یدروشا هرادا هارور

 ۲ ا یزکم كرالالتخا و .یدروساق یاخ ندقمراقبح لالتخا قرالوا یا

 ین ین نوحما هدافتسا ندنتارطاخ كملسم وا هداسارخ . یدا ناس

 . یرلنایصع یرلکدریتک هروهظ كرلتق رطوب ۰ یدهم . یدروییدبا روهظ راتق رط
 ۳ .یدروبلوا تبلت ناسنا هدنحما شت | و ناو ءرولدا هرصاح راهعلق روس ر دصاب

 ۰ ود هفعض هنوک ندنوک ینتلود مالا رماق و نالو عوقو هلرلهطساو یند طقف

 3 رثا ندهنامزاع تدش گودنرارود كلبا كتسمالسا هدرلبع قترآ .یدروسدنا راح

 | یا لافشاراهق رنا یسایس «رافالتخایمد ینتلاعف نولو كرلب رع . یدروبلوروک
 یهارواکنح تربع یسا داقتعا مدع ه داش هدانع 6 ثالرمش اعر هسد ۰ یدروس

 دیزت ینتتمیق كنابح یساعرآ كهافرو تورث هلیصوصخ . یدروسریدنوس "الماک

 للاوما یسازب و هنااا



 ۱۰۹ لقا رود كدادفب رلرسابع

Nتسخ «ی-هصش هک .یدکلام هفاصوا قال راب ك .هنامسرپ فیرظ تاغ رفمح وا  

 كمر دتا ریمعت ی رلهسبلا سا هم رب دیک هسبلا ۹۹ هني رراک.تمدخ تح . یدیا یفا را

 قارازاپ هللا یزر عج وا هعفدر . یدردیا رلقلرازاپ یدازوا نوزوا هلرلیزر فا ۱

 كرهیاب وس ینغجا رد اب ندنندب سهيلا كراراکتمدخ « شلك هنرارزوا یدهم یغوا نکر ا

 كس راراکتمدخ « شتا نظ حب یو رفمج وا طقف ,یدشمهتسیا كا بوجح ی ردب ۱

 یثراق هب هراب كنه« 1خ یدشمهعا ءد راب هلس هراب نوا قرات ردیاب هنلغ وا اک ینس هبسیلا ۱

 (ند زب رح تاماقم ) یابح راراب هددادفب

 ر ندرلجاح هدنساننا حح قح ۰ یدشعا راد هصش ی ریو نا 3 عمط 3 کدو

 رفسح وبا تاذ و ۾ شمتشنای دیدتا تاکش لدنسح و ندعمط ندکلزسلادعو ندمنظ كن

 .یدشمر و قالخا سردر لروک هتسیدنک كل رهبلب وس هد یکی دلدنا ارحا كل سل ادع هدن امز

 فرص یفاصوا هدزک « یراسح قالرا . شمالوا را چه ندرالح و رفعجوا
 . یدشعا رادهکل هلا یعیبط و

 كرد نامز ینیدلوا هفیلخ هد(دادغب) هسرزوا ییافو كن ابا « یدهم

 کر هب ایان لا و هاعالم قرال وا يک نوتس كنتسخو تدش

 دوش كنمااب هدنامز نبع « شم زا دحا" ا یرل سم یدهم . د



 یوم خبرات ۸۰۱

 هطیحم ندزکر شا اف ییهاک تماقا هس ز کما ك رهش «رفعج وأ .یدبآ یعقوم تب

eاشنا یورگاد ندارطا دوچیآ كل هش  aنما جدا  

 لات رب مهم هدانثا یتیدلوا لوخشم هلبا ینبیزآ كنب رهش (دادغب) رفمجوبا
 رضح لسوا هدهرص کج لدن با یادناخ هسا : یدشمرت وک نکا

 ین راتنواعم رهن وروک یک رويدا تمدخ هنرلهل <« شکادلآ ی دافحا ىلع

 راه اک | یت رلقدن ولوا لاغغا نوتمس ا لاک وعید .ىدشملا نيات

 ترضح «تاذ ناولو هدنشاب كمابق بابرا .یدرلشملا مایق هضارتعا قرالوا تدم

 E افر قوح ر هتسیدنک هدهسدم تاذ و .یدا یدهمد ندندامحا كنبسح

 قوس راودرا نوحما كما فرطر یا و رفعح وا ,یدشلوا قفوم هغمال» وط

 ا ا ا فلت يارا یثدراف هلا یدهم دم تیبا شا
 ِ دم نن رفعح ماما ندندافحا لع ترضح هدهندم | و وی هتس چوا طرف .یدشلا

 3 رفعج ماما .یدراشعا عياض توقر كوو یرارادفرط یلعترضح هح دی | تاف و

 7 لواردنسیدنک «لیعامسا .یدشعا كرت هلعامبا ییغرا كونو یتماما لوا ندنافو

 لغوا 8 رک رفسو یماماقرهلآ هزابتعا رظن ی راقج وح كل-ءامسا .هح دا تافو

 و: : : یدشنرآ ه هق رو يا یسهل اع ىلع ترضح نامزوا هتشبا شهر و هاوم

 یکجا دا اقا هدالوا ندابا ه ورغوط ندوغوط كتناما < «راملع امسا ندراهقرف

 كس ر هلناعهکوت لاح .یدرارویلیا مورت یرفعحن یسوم هدیرا رک, د ءرارو دنا اعدا

 . هراتعا رظن یرلتمشد ندا هطاحا ی رلفارطا « راهقرفو ناشدلاح هسالو توق

 | هلبایراهعزانم هلاعو یرارادفرط لع ترضح یدرارواله>راب یر ق راب ال

 ۱ ۲ بس ۳ ۱ هطسو د رازه یسلاو اقرفآ هدرفمجیا نکراربشاضوا
 . قریلآ هرابتعا رظن ینغل راکادف كص رازه « رفمحوا .یدروبلوا قفوم هننکست

 یادف قرالسا هن راعص نمشد درمرازه :شمردنوک یعاخندیز هرب

 اب هلیماک یایصع هر ر ا ینماقسا كدرمراره دز ییاخ لمف .ىدشملا

  هدرفچوا هدانا و . یدشلوا لوغشم هلال کشت A U | رک وص ندقدر دشا

 (ه ۱۵۸۱ .یدشللا تافو هدءرص یيدتک هج
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 ۱۰۷ یابقا رود كدادغب ه رلیسابع

 لاوس هد ؟كداب a :- راتالوا یانج كم رش هد رمص یا دق یراشدط كردبا

 هلب وا ت یرلشادق را 3 هڪ د ! مدرب دلوا - : هلن ا مدلادتعا كوو سابلا .رلشمتا

 ا ثك.دصاع سکه هک هرتس وک هب ییاها .رابوق ین شاب !نود ۰ تک هسیا ۱

 . یدراشع و » !نیسالاک

 اه رفآ طرف ؛شەر دتا بقعآ هدینلغوا كنامجرادبعبقاعتم ی پان و سابلا

 رانامز قوحرب رلیسابع نامز وا . یدشملوا بولغم هسدالوا روسجو كنسلاو
 هل ایعدرای كرلی رب رب یراشدراق كسابلاقح .یدرلشمهمهد.اذوف یارجا هداق رفآ
 .یدراشل وقف ومهنالعاهداق رفآ ندنو ینتیکاح كنس هفیلخ هیسامع «راشم رک ه(ناوربق) 1

 .یدشمالشاب هناستک | توقر كوب وب هداناساا هده واعمن نجرلادیع هدهرص و

 نیلا ااماک نابنابنباو اهزفآ .روصتلا رنج وا

 كما قالت ندرانانازم یایض و هج راقیح

 (نهتیلهم) نان ولو هدنسهاثم یراتخاا كنه روس یدصقم كرفعحوا .یدرویتسرا

 ارم هدایت مر

 « شما طبض یررشوب هلتوق رب كویوب یسودرا مالسا .یدیا كما طبض ی رهش

 .ارخ هدهسیا شمهتسیا كم رلیا_ردق ه(ایلیفمای) قرالوا لخاد هنانکیلیک هدم

 .یدشلوا روح کلا ظن فرص نششنو هنرزوا نابصع ندا روهظ هدناس

 و . یدشعا روهظ تشرط ر همان ( یدنوار) هدناسارخ هدانئا و هقیقطاق

 ضعجوا .یدشلدبا سسأت ندنفرط رانالوا اتم ندنفالنا كملسموا « ك

  تبشآ ون طقف « شمریدنا سيح ینساسور زالآ ملا وچ یتاکرح كرلبد وار
 «رلشع الب وط رلبدن وارتح .یدشمها تمدخهثشر هقشاب ندکغا لیحمت ی ابصع

 انا ءرصاحوب رفعجوبا .یدراشا هرصاح هدنیارس یهفیلخ « راشحا یراسح
 هلاصع نسهفیلخ روتسجو دلراتساع .. یدشلا زارا تاک 8
 دارا قطن رب هنسبه « شمقیج هنسیشراق كلرلنوب هدر كاحهرتسوک ددر یشراق
 هنرا تج ندربش یرایدن وار ارکوص ندک دنا دلا یراقوشم 4 ۷
 . یدشلوا قفوم

 بجوم ینراربغا هداز ك كرفعجوا یرلغا كارتشا هنایصع و كنسیلاها هیمشاه

 ؛شمهتسیا كمشل رب هد( هفوک) الوا رثمجوا ,یدشمرو رارق اهطق هکر ییهیمشاه «شلوا
 .ردشلا حیجرت ی(قارع) نوجا ینیدلوا فقاو هنر اتعیبط هنارورب لالتخا كرلباهفوک طقف

 (هنکفلس) سا هدن رللحاس هلح د « هطق ییدشا باخ ا هرزوا قلوا تفالخ م 4 رثمح وا



 یوم خرا ۱۰۹

 وا ماق هت رپ تشفوم هطساو هدرا سابع 0۳ ناو نوحا عقوم

 ] و) 5 نم شعا بر قع داسفر هدنملع یشدراف الوا «ساللا



 ۱د و یابقا رود كدادغب هرلیسابع

 ا طوف .یدشلا ناس ا م ده اا نوحا ییدلدا ارحاداهح

 وک یی كم ام رلادع «یدشمهتساا كعاقبدصت یت جفال كرفعج وا كر هلک هعماج

 ا
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r <, : ane EI 
 شپ
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 و 9 هر رز E حو ا اب

 ینایح برع هدنرود رلیسابع

 هدافتسا ندننابضع ثكناحرلادمع «سانلا یشدراف . یدشعلهحش هلتک الفرب كونو ۱

 هرات وادع یصخش كنهجوز «شهتسا كجا هدلآیدنکییکایلاو اش رفآ كرد 1

 زارحا یسورضوط اهد .یدشمریدلا ءزوکیغا فلت یشدراق كردبا سف جلست



ekیوم خبرات  

 دنا 1 راس اهدو نی لاک «هفیلخ یدشمر و همایسم وا هدیا-قا قلءاط

 ۱ نابه یراهمطق ااا هلا اقرفا ا روسعوط رود ندتقد رظن

 1 « سعلاو | : یدرویالوا لوغشم e نوحا یندلوا نفخ

 ۱ ۱ 9 تار ولآ ربح س طقف

 : یدشمروک یتفی دغلاق هنس 4 دام تفالخ كنق رز نیهدم هدنساش راقهدهرص

 e i ا زولامللسم وا , ههمقادم یقرقح يلوا

 ۱ الف ادم LS ا طف E لو 7 و

 0 0 )5 حجر هم رها ار رظن كماش 3 رانا قلاب

 ۱ مو j e 0 ادیب رادفرط ةف هنگ"

 و e هنر 1 وا وا اا كو ف

 2 ق یوعدو هلا ها ولرد ك طوف شلدا توعد (نادم)

 ارس كن هفیلخ هشمامانایاط هحداو ینر رب یرلب وتکم كنهفیلخ تیا

 0 (هلجم) كرءردتا هحراپ هحراپ تان ,شعا رهظم هنافتلا ردق ن وک

 r (م ۷۵٤ ۰۸ ۱۲۷) یدشمریدنآ
 تداقرفآ و ااا كنغلر وطا ریعابعیروهط كرليسابع

1 ۳ 

 زی نخ رنجوا ap ES تا 7 برک
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 ۱۰ لابفا رود كدادغب ءرلیسابع

 یرلکدلدبا راحود هماع لتق كرلبوما .یدروسدا ارجا هلملاظم هنایشحو كا یتاها

 یرات و هادمع .یدراشعا احلا ههللادعیشک ناسمط ندرلب وما هد(ماش) هدد مه

 كع ما رل رفاسم .ىدشملا توعد هدهئسه رفس نوک رب جا لوق هتک از لاک

 اخ نوو یرایالشاب هغموقوا رعش ر یلدازآ رب هدنمشا هادیع نا لو ۱
 روسدنا ثح ندنلاظم كل راد وما هدهدصق و لش .یدشمر دکو ط ییملق كاورض

 كل وص كم هدیصق .یدر ولا-ای ی رلتداهش كندسح و لع ترضح ها رفعح ترضح

 هدر دالح هدلاح یی دلوا رلحابریق و رامآ هدن رالآ هدد رو ییدربا همانح یرلعارصم

 ۰ ب رر, رر یتسه قراقاط رہا هس رات ون وب كرارفاسم 9 راشمرک یرجما

 جارق رلیوما . یدراشمالشاب هقمریدلوط هلرانبنا « رادایرف ء رایت آ یارس

 و ۱ ترا . یدرونلیرس هراز ناوتا و بای  رونلکیا هفت ی ره

 شدنک هن رزوا رادسح نەرت هدنجما رلتاق E ندششت شهدم

 نان زبح هدراضتحا تلاح قرایالیوط هتفارطا یتراعدن « شم:
 و نان شایع . یدشمالشاب ها ترشعو قوذ هدنرزوا ا

 < رارویریق ینراشاط «رارویبزاق یرارازم . یدرارویمتا افتک | هدهلراماقتنا
 هرانلیدا فلت کی .یدرارورتآ هراقاقوس ین رلکک كکلملادبع .كلدز ك4 واعم
 «سابسلاونا هتشبا . یدرویلوا لک ام هرلباب قآ و رلکیوک یرادسج كرانا . هتک
 .یدشما دوعص ندنرزوا راقاماصاب یناقوم هنتنطلس تخم

 طقف « روشتسا قهروط یشراق هرل سامع یرادرس كناور هدانا و

 ناد ر هدنسشراق یسهنام زاع تناتم كنلع نب هللادرع یسەجوم كن هشیلخ

 نارول دنا یفت هل راقحوحو یراتداق هرلناسنا هجرلکس ندرلیوما ۰ یدرویلوا

 ساسلاوا . یدرارویلوا ناشی رب هدنتلآ یلاظم كهللادبع یشدراق كن «فیلخ

 كسابملاوا ۰ یدشمالشاب هقبش ینراتالو ارکوص ندکدر و ماتخ هاارجا و

 نوتو هللروص و كما نییعت ندرایسابع یرللاو نوتوب یدصقم ندید وب
 ناحابرذآ ۰ قارع ساسلا وا . یدکللا هیجوت هبهطقن رب یتسعاسس كناداخ

 -ومع ینکلاو هماعو نع « زا ؛ هروصنم رفعج وا یشدراق یتکلیلاو ن

 ین راف رط نامعو نیرحم .هرص «هایعن هادبع ینکلبلاو ه روس « هدواد یهج

 كقارع هللا ناسارخ .یدشلا عیدوت هدیزن.نوع وا هد وکلا و رصم « هناملس



۱ ۱ ۱ ۱ 

€ 

0 

 لاثا رود دادن راسا
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 یراکدتبا بیرو لیکشت یرب ندرلهنس « رایسابع ا ١ں

 ۲ و بید ما سا
Eندک دتا دادرتسایفالخ هل رلتعح لالتخاو راهق رف  

 تابا كرابسابع تح ۰ یدراشلوا روبجم هنسشارغوا هر اجرا ناق ارکوس
 یاسلاوا .یدشلآ یااونع (حافس) ینالوط ندببس و « سابملاوبا یسهفیلخ
 ۱ هدنلع كنهلالس و قراریدلق ندانروا ینصحش كناورص شا بولغم یرابوما
 ۳۱ م نوا قماقار زا ندننادناخ هوما طقف . یدشلا نرخ
 لو لئاق و كرابسایع . یدشا لیمشت هدهتناقلعت و ابرقا « هس رالغوا كىاورم

 ی اظ و» :؛یرب ندارعش تح . یدروسولوا لب هدندنف رط رلرعاش ی رزق

 ِ اودر, چیه ینا هکردیلزیک قلاف رب هلبوا هدنسهنیس ك رامدآ وب ۰. اعادلآ هدایقنا
 هتکبح هدنلا زع راقیا .لآ جاربق هکلآ طقف ؛ قار يبحلبق . نعهدا بایافش

 ! تبا ناشی یرلنا ردق هیعالاق یوما رب كت هدنرزوا رلقار وط زمکید

 دیه هنلتق كباملس یدیذح كماشه . هعطق روش زکلاپ هتشيا . یدروید

 <نب هادبع یسهجوم هدهرص ییدلبا عاقبا ییانج وب سابملاوبا .یدشمرو



 ۱9۹ قفالخ برعو قرش «یرود تاحوتف ءرلی بوما

 «شمارآ تیالورب ٤ رهشرب  هلبق رب قجالوا یهظ +بدنک < شغف ۶ ٩
 یدالوا بوم هتسهلالس ریمغس ترمضح یاد ص یرایدوم نطسلف تیام

 یشراق هنیرلودرا یلتوقو مظتنء كرلبساع طقف . یدرلشعا مای هبهعفادم نوح ا

 ۔روق یتابح كرديا احلا هنساسلک طبق ر تیام ناوم نالاف زحاع ندتمواقم

 < شلدبا فلت هلراقارزم هدنکوا یرابارح اسلک « هداروا « شمهتسیا قمرات

 . یدشع ولوا مدقت هیهفیاخ کی كرهیردنوک ه(هفوک ) یشاب
 هفلوا امرف م کح یتفالخ كرابسابع « هنرزوا یافو كناوم ۲

 هللا مامسنا و 3 فاح كلبا زود و طة . یدشمالشاب یرانوگ رص ٣

 «رلیوما .یدشماع ولوا تیاعر اعطق هسرخافم قیاوس كتلود ضرقنم اا

 ندرایوما .یدرلشمرو لکشر یتانس هنغلر وطاربع | برع , راز هللا ردعو ط

 :یدشعهرک وا یت اب دم بادآ هرانا شم ردشلسندم یراب رعنونو دمت تروح لوا

 - هدنا ررش هلا تاحوتف ىا كتسدم هدرالوح زرمسهبا یرلفداشاپ ؛ارلبرع طف

 رایوما «ءراشا بنقمت یساساو یرافلخ كرم ثرضح .ید لا
 تمدخهلا تاحوتف نوحا كمر و تسعورمشم لکشرب هتفالخ یرلکدتنا بصغهسبا

 مر الوسز هسرالغوا كساع هفظو و یدمش .یدرلشلا داحا روتسد ما

 «روساط قرالوا عورشم قح یتفالخ هلالس کی و .یدروی_دیا هجوت هنسهلالس

 یماع و هعاعجا تابح «یلا هرادا هالاعفو هنارارحا یموق برع نددس و

 لواندر وهط كیهرود قالراو طقف .یدروسدیا هدهعرد کما حالصا

 ٍماَقَسا «نجرلادبع یوروط كماشه ندرلیوما هدانناو .یدشمالشاب هحفص ر لناق

 رب کی هدنرهش ( هبطرق ) «هداروا « شماق هیابناسا قراراتروق یتسام ندنحلبف

 کیا یوق نولو كنغلروطاربعا برع نامزوا . ىدشملا یال یتفالح برغ

 ی ود سل دنا هدب « «مسابع هدق رش « نکا لاقسا ه همط رق هلا دادغب رک رم

 .یدشمالشاب هغلوا نارفکج



 یوم رات ۱۰۰

 و كنیفخ قافتا وب هکیدیا ورغوط هتیرلهنس ۱۲۸ . یدرل هما
 ۱ EE یهدنرازو < نشت وا عناق هنا ولح كسانم تقو یلدا

eکشت ناسارخ ی زکر ثفاها . یدراشمالشاب هما ص جور  

 ۱ < رو وص كفافتا راس نربصت ىسلاو ناسارخ كياورع
  یهدنسشراق طقف < شم ولو هدناخناس لوا نآ ر هاورص « شاآ

 | راس نرصن .یدشمشلاح هرسک یوق كولو وب هجوروک

 . یدقمریآ ندراساع هلراتحصتو راحر « رادعو نخی وا « یش

 ۱۳ دکمرتک هنیر یتمرع « شم م و تیما الجفا هاو
 دیا تکرح هنما دج نهار ماما یوق نونو كرلىسابع تا

 اسارخ یطعاا-و نوآوب كميهاربا ماما . یدروسدیا ممج هدنفارطا

 ناوم . یدروسروطوا هدنرادودح بوج كنهروس هسا یدنک

 را ماما . یدشمریدتبا سبح یمبهاربا ماما زالآ لا بخ یلالتخا

 ۳۳۲ رادرب یسدنک هدنوتکمر ییدردوک هملسوا ندسحم
 را ۵ < شمورو هسرزوا (و) سم وا ارابتعا ندح رات

 دعا لصاح رثأت رب ملأ هدنرزوا راب ءابع نوتوب ىلتق كميهاربا
 ۳23 سم وبا <لرویدجک هناسارخ هلفاق هلفاق رانالوا یرادفرط

 اراهابس هرزواقملوا تام تمالع رل سابع نولو نامز ییدریدتبا لتق
 | جوع هدنرروا ییا رس كرابسابع قاریاب اس ندا !وتحایتهالعو یدمش

 یس4 داصم كي ودرا يا . یدشمهتسدا كمما وح هدهبعطق تروص

 وص (باز) یمودرا ناو . یدکحهدنا نمأت یضارشا كادناخ

 ص یسودرا یساسع ادام وف ىلع ن هادبع یسهجوم ك اعااوا

 ۱ (لب وم) هتیرزوا تکالفو ناوص .6۱۳۳) یدشلا راح ود همازمار



 ۱:۹ قفالخ بو قرش «یرود تاحوتف هرلب ومآ

 < شمنالهج راپ هجرد وا تموکح طقف ؛ یدشلوا كلام هبهفیلخ رب یحاص قو "

 قعروط یشداق هنعل مس ريس ول ثكضارقا رک ید زآ هحرد وا راغعض یلخاد

 یرطف هدنسیدنک :یدروننولو هدتعضور لکشم ناوع .یدبا هدنجراخ ناکما

 قلوا وع هدنتلآ یاس نارکراب كنرافلس هدلاح ییدلوا دوحوم تیاردو اک ذر

 رب ناو . یدقجالاق ضورعم هتراهکلهن

 هننکح مدیا شنا توک حلص ردق تدم

 اف هاراسسابع هليا رايواع طقف «شلوا لا _
 لصاح موزا ر یئدش هنلدبت كناداخ یتل

 جهت « برحرب لخاد داتا و ی
 هدیا ناکست یراکفا نانولو هدنحما نالعو

 رربررب كنهحوتقم كلام هکافح « یدرلب |
 هاح وتف کی هدهرص ر یتادالاغاب هغمقىح ندلآ ۳

 كناو هلستفو .یدا ناکمالا دع قيا ِ

 ناصع یدمش رالصم ندیا مدراپ هنسولح ۲

 هعوفو رالالتخا هدنراوح ماش « روسدیا

 ۔رردصاب ینسەناک كرالالتخاو ناورح « رولک "

 هکیدعلوا نامز ر . یدروسلوا قفوم هغم 1

 بسک حالصو نوکس كتکلع قترآ ناورم

 كمتک ورغوط هقارع قرالوا لئاق هنکیدتا

 یءاشه ن ناملس هدرفس و « شهتسیا

 و :ناوص" یدشلوا روح هفمردشساپ

 هفمشارغوا یشراق هنناشت كرابسابع هلرابولع ارکوص ندقد ریدصاب یرلناصع

 . یدشمر و دارف

 كرهروس یرلیا ی کیدلدا لر هنرایدنک كتماما رابسأایع هدءرص وب ۱

 كرلسس ابع «رلیولع . یدرلشلوا قفوم کما مداخ هسرادصقم ینمسق رب ندرایولع 1

 یتقمقح حلب طو .یدراروسدیا نظ قفاوم هش راتعفنم یدنک یر ِ

 زوج کما تمدخ هرایسابع هسندقلوا عبا هنیرللتاق كنبرادج « راشمالک ۲ "



 یعوم خیرات ۱:۸

 زک قاقوس قاقوس قرالفاطهنحوا قار سرب «شلربتکهماش)یشابلد و

 آغا ییدلبا دىلو هلاک رح ۇس « یافو كدىلو ا

 ع .رلتالو نوو . یدشمهمهدنا ناکست ولرد مع ريف و 6

 ا روس ر دنالقایآ یاقرفآ بینح نب نهرلادع .یدیا هدنجما

 رآ رایسابع ناشیلاج هلآ ندتلآ هدناسارخ «روبكبلاح هلالقتسانالعا
 رزوا ینافو كدبلو .یدراروسدبا تموصخ راهظا هفحا ندقجا یشراق
 > لالتخارب یلتدش یسلاها صم طقف . یدشع ولوا نالعا یتالخ هدماش

 مهلکب یراتوق كجهدیا قاحتلا هتیرلیدنک هدنطلف «راشموروب هماش

 و ٤ هدیسال اهانیدسلق هدهرصیرلکدتاداشا هد رب راسلصم .یدرلشع |

 .یدشلا ناصت نام

 هفاخ هدیسلاو قارع « راسنرصن یسلاو ناسارخ هدهرص وا

 دیراسن رصن یسلاو ناسارخ دز .یدیا دخنناوندندافحا

 زو یراتسایس موئشم كرارادمکح هفسو لهاح تاذ و طقف . یدشمهتسیا

 کیدی صا ككنهفیلخ ندیبس وب .یدشمالک ۲ یننجالوب ضارقنا كرايوما
 یجهیوروب ه(ماش) «ناوع ؛یدعلا قیوشت هتفالخ یاعدا یاو

 33 7 ۱ :یدشلا سولح مه ارا یثدراق هرب 6 شما تافو

 ورم هد و . یدشلوا (۱۲۷ -۱۲) تقوم كب یتفالخ كمهاربا
 وم نلاها (نیرسنق)و (هراص) « رویدیا بلج هنسیدنک یقلخ هروس « روشیرایا

 1 ارا هلبایسودرا كناو ص تیام .یدرونلیدیا لاقسا هل ونع لاک ندنف رط

 ۱ اشیا همداصم هلیرکیدکی یراودرا ماشه نب نایلس ندیا هعفادم یتقوقح

 ۱ هماش یرارکسع كناورم . یدراشلا زارحا یرارکسع كناوم
 ۱ اعوا كدىلو هفدلخ نان ولو هدنارس ردق هنامز وا هدیهار | هدهرص

 اوص .یدشلا رارف كرهبنکبح یرادسج ناق ككرلنا.« شمریدتیا

 هوکع هوما . یدشع ولوا نالعا هفیلخ هد(ماش) بقاعتم یت رفظم



 ۳ ناز برغ و قرش «یرود تاحوتف «رلب وما ۱ 1"

 یی دراقبح ندا وغآ «ردا رل هفطالام سان اءالء ىلع ر یدک

 یفحصم ا «هجک ر یتح .یدربشلاج کمر دتا تماما لسغالب هرلهبراج ۱

 ینسهعرک تیا «.۰ .ا دی رابج لک باخو اوحتفتساو» :افداصت نامز ینیدجآ

 قراتا قوا لصتم یایو ییفوا کمر دا يدق مالک لاحرد «شمدوک

 ؟ثاسروییدیا یمدیدت یرابج یجدانع ره نس» :ارکوص «شمالاچراپ یهرک نارق
 راپ ی دسلو هدلوا یقالم هلکیر «تنک هدرشحم موب . مرابج یجدانع وا ن هتشیا

 ریاغم «هناتتسم دب وت دلو .یدشم وق وا هعطق ر مدیا «! تا تاک هسد یدالاح 13

 ندنابرفا یتح . یدشکع ۇغۈلف نان دنک ی زار و نونو یرابک رخ بیا.

 ءنشمورو هنیرزوا (ماش) هدافتسالاپ ندنکلزرسمجوت کهدنقح دلو كقلخ «دیز
 «دل و .یدشمهمهدیا زارحا تشفوم رب چ مه هدنسنش راق ینرلا کینه متم هادی

 نگو قالخا طقف ؛یدشمرتسوک ییدالرا قنال ههجوتءوس هللا تقفومو

 هب هعلق ر دنو ناتف یدزلششار زکاای بای ییدنک یارک نالوا ریکلد 9
EN .. 

 : یدشلا تابح كرت قرالوا تسد حالس تیاهم «شع ولو هدهعفادم درهیکچ



 یو جرات ۱ ۱۹۹

 2۱ تافو هدن امز ماشه «یلع .یدشلدیا راتفرک هرلازح یک كل وکود یغاب نوتز هنسهبن

 رللغوا كاع طة. یدشمر و رارف ابمطق هلآ ییماقتنا كنس ااب ندرل, وما «لع ندم لغوا

 ۲ ۱۳۱ د را دنکهتفالخ یاعدا اوا ا ندشاوذهدیز رک كلا كرام السا

 . كمرو تمعورشم كلر هنراوزرا ءرلیسابع ندیبسوپ .ىدىاەدنسەلالس ىلع ترضح اتا د قح و

 :E یدرارو دا اعدا نکیدشا دار ماما هنس رلي دنک كن رب ندندافحا ىلع ترضح نوجا

  قدنس هلبق ( فنح ) یسهدلاو ثئاذ و . یدراو ییغوا ر هدنما - « كنيلع ترضح

 :E یرابتعار وب و مالس الا نیب هد .یدشار و یقل (هفنح نا ) هنسزدنک نوجا یغیدلوا

 3 ۱۱ یا اغ الا ندننداپش نسح ترضح ارکوص ندنتک الف النرک .یدز

 فاديا قدا یت راق هنب دب اعلا ن ز یلغوا كنيس<> ترضح طةف :شع ولو

  یفیدلوا ندهل.بق رب یجابا ی .هدلاو طقف «یدیا یدشح تدیلعترضح هد اعقاو ,یدشمهمهدیا

 7  هیفح ند# لدیدس و . .یدزمهدیا تباقر هللا ند املاز یدیفح کند تیلع ترضح نوجا

  كتردپ هيا مئاه وا لغوا .یدرویمهدنآ تراسح هک«رمتک هدوحو بالقا ر هنهل ىە

 ۲ 13 و ا . یدرریک هدنچا تهانسو قوذ یابح یک یغیدالوا ثراو هنا اضف

  لیکتت توق رب كوو هدنلآ رلتسابع حالس و اعقاو .یدشعا كر ه ىلع نی دم ندرلسابع

 3 ۰ ماشه .یدروس دنا ارحا E هق دلوا هج دیا مامشنا هدهلح و تو اکو طقف ۰ یدنمهدنآ

 | دم .یدشع ۲ هسدگ هلیس هن اهم جرو رب دا یی لعند «شمراو هنقرف كاالیکشت و نوو

 .  یعارچ كچارسر هدنما یوموا ندن رازادف رط یسابع «شع ولو هدنار اغ هل را رادف رط هدسبحم

 | قدسیع دم ,شمهدوا حروب كد «یسوموا ت نایت .یدشلاطوت هدصوصخ و هداسوا

 3 ا RES اوت هقا عرار هلا ملسموبا یسوموا اکو ص ندقدلوا صالخ

 | یناصارتحا ام قراقارب هنلغوا قماما طتف شا تافو ندامان ول و هر ر چیه

 «یدشمهمر دوس نوترسب

 ۱ وا فلخ هماشه (۱۲۵-۱۳۸) دیلو لغوا كديزب یجنکیا ,
 ۳ یدشعا س ولج تالکثهالب a سهج و E ریل و

  ندناک ا كرابوما «راروشیلاح یلزیک یلزک ءارءریو هلأ لأ هلرایولع
 ۲ یر هراتک الف و هسا دلو . یدرلروسدیا لس هرب ادب كج هديا ر زور:

 | ید ناولو یدهع یو «ماشه .یدلکد كلام هصاوخ كج هديا هوم یتم م وکح

 1 و هب ومآ دلو .یدشمامر دشیراق ههرادا روما « شاک قازوا ندارس اعاد

 1 هدشبابش مد « شلوب هدنسشراق هفیظو رب یکی نوتبسب یردنک زنا ردیا سولج
  ندقمشیاح دیلو . یدشمهمهدیا سفت دیرج وارد رب ندتهافسو قوذ یکیدربک
 | اک یرتعو شاع ءررکک هلبا هحناکاو قوذاعاد یتفو .یدزعاظح امطق

E4 تمرح هب هند بادآ « تباعر هتمالسا هلص وصخ .یدردبا دع تىلا وغشم  

 سس هدلاحیفیداوا یرلکپوک وا هدنشی «دیلو .یدیا یلوهح نوتیسب كدیلو



 ۱ ۵ قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف ءرایوم

 .هبهرادا رب یزکزف یهو «ثكما قسشو هرادا یتلر وطاربعا مسج و ى

 .هراب « رلیوما . یدلکد ردتقم اکو ینادناخ هوما طقف ؛ یدمزال كل | هیج
ET 

 هظفاحع هللا یوق تاحوتف فرص ردق هنامز وا یتفالخ یرلکدشا ءدلآ 4
 .قفوم هکمریدتیا ملست یراقح هلراتیقفوم هجو یرلکدتیا زارحا < رع |

 یترایدنک هننراشراق «شملوا لئاز الماک لاخ بذاحو یدمش طو
 .یدشهالشاب هغمق.ح رل مشد كج هر ود ند

 تفالخ یارجا تاذ چاقر, ندننادناخ هوما ارک وص ندماشه

 .یررود وص كتناداخ ه وما ینامز هرات وب طقف ؛یدرلشع | ۱

 «كجا ا یتقالخ ماقم « روم ال ر ضاح هزرابمر هدسابقم كوو ەد ۳71 .یدیا |

 .یدرودیا روهط رلهقرف فلتحم نوحا كيرا یرابوق |

 .ندرلنوب .یدرویبدبا تموصخ یارجا یرب ندهوا هقرف ییا هجیلشاب هتادناخ هوما
 .یقوقح قرالوا تسد حالس یر نده وا هق رف و هکیدا یرارادفررط ىلع ترضح یر ۲

 ..قوج ك هدنروغوا تفالخ رب ولع . یدملمآ ه هزرایم ناس را هءفد جافرب «شلا هعفادم

 ۰ لئاضف كنبلعترضح هلصوصخ « یربمغس نوخ ندا نالوح هد را رامط .یدرلشمر و نابرق "

 بلخ هش رزوا هلناع و ینتقد رظن كسک سه فدای هدن راو 4 میخ كنبسح ییغوا

 اعتاد « هلئاع بجو طقف .یدرولاقوس هنهل كرلنا یوقو بلق كرلمالسا نو وب هروندنآ |

 هنسجآ كمروک یتکیدلدنا افا كلاجر هدنزک كا ندنرلجما « رویلوا راتفرک هسااسدولیج 1

 . یدرویلک یرلیا ندنرااطخ یدنک به یراکلزتیتفوم و كرلبولع . یدروینالتا 1
 . یدررویغا کرج ا اار ر چیه هدلاح یرلکدتا ذاختا تکرح ربهر قلیضف رلیولع

 .هدنساعدا تفالخ هنشاب زکلاب یر سه كراهبمش ون هدلاح ینیدلربآ هب هبعش جاقرب هلئاع نون و 2

 وب اصقاو .یدرویلوروک یرلکدنا تکرح هلرلتوق نونو كننادناخ ېلع ترضح « رویولو "
 . ندنلاغشاو طبض كتالو رب ق آ تتفومو طقف ؛یدروشدا زارحا تقفوم ا داو

 ورو الزر قیقح ههفیظو یراکج هدیاافا «رلیولع هیلعءاتب .یدرویلاق ترابع 3
 هدافتسا ندرلتیقفومو طقف هراروسدیازا ر | تایضف كحهدا ناوخ ریدقت هلس ی راک ۳ 3

 .یدرارویملپ یلو كە ِ

 - ابع نالوا بوسنم هسابع ترضح ین هدهلئاعرب رکید نیهتسیا كا هد یفالخ ۱
 یداهنكننلع ترضح تاذو .یدا یحاص تلیضفر كو وب هادبع لغوا كسابع .یدناراپس 3

 هتلادبع تح . یدشقاب هلرظن بصاغ اماد هرلیوما ۰ شا تماقا رایتخا e هرزوا
 .هللادبع . یدشمهغاونع ولردرب نسا مایق هدادرتسا نوجا یسغن فرص یفالخ هكرببزن

 قوف هدنارس كنس هفیلخ ه ومآ «ىلع یلغوا هدنن قو .یدمر_و تسآ اعطق هنتفالخ درلیومآ ۱

 - نا ءشقا باج یاقرتسا ر ظن ینالوط ندتمرح یغیدلوا اخ رر ا هرابتعا هداعلا 0

 . داره ريتك هنتلآ شن وک نیغزق نوکه «كلدا ریهشآ هدنراقاقوسماش كرهل ر دن سر مود

 کف تمام 3

 ۷۱۳. ۱ ه دلج «یومع رات « قیفر رجا 4



 یوم خرا” ۱:

  هسسأت یذوفو تردق كرابرع هدنسیلاوح ناتسنمرا تاذ و .یدشعولوا نیست

 ینشلا تربع فرص هدایز ك

 هنسلاوح ( یاومطسق ) ناملس هللا هبواع» « یلغوا کیا كماشه هدهرص وب

 هرم ازم هرخ الاب یتح « راشعا زارحا تیرفظم رم قالراب قرالوا لخاد

 «هنطنطسف « نون هل . یدراشادقع هدهاعمرب هلا نوت هل یجنجوا ندیا سولج

 یبماج نولوط ی هدههاق

 «شخاسولج هنتش سنازب ارکوص ندقدنالنآ ینسهکلهبرع ندیا برقا ورضوط
 . یدیتمهمریتک هنر ی ادهعت نالو عوفو یشراف هرلبیع « رخ الاب طقف

 هتموکحن ۱ و تیاخ «ماشه ایه مکس کل زستقف وم یرلهنس ل وص كم اشه

 هدننامزدمل و .یدشمهعا قر چیه یناحوتف ا هدننامز .یدیا هفللخ ر فقاو

 عسو د ردقهس راغاط هب ەرە ابر هلن ره گی فرش یدودح كنفلروطاربعا برع

 هدنسامز ماشه . یدشم همهدبا عیسوت الصا یدودح و هسا ماشه .یدنکلآ

 فداصت هراعنام ینا یرالوب البتسا نالبجا ورضوط هغ و قرش ندناتسبیع
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 ۱:۳ یتفالخ تتفو قرش «یرود تاحوتف ءرلب وما ْ

 هدءرص ینیدنواوا ارج نوت خر زوم هایناسا
 ماگ لر مر و سما

 € شو ربا e مور ی كاسولح .یدشمهم هدیا ۳ رح

 هرصاسحم ی رهش ) قم زا ( هب واعم یلغوا هح دیا تدوع هلَس ولغم لاک هماش طقف

 تدم نوژوا ین رللالقتسا یشراق هرلبیع هلرامور < رادنم را هدرلهرص را 1 3

 وکر وتم رکح یس .یدراشلوا روبع هکمیک هتساندراب عتاب و 1
 ندسس و .یدراروسدیاتعاطاهده لاو نان ولوا بصل ندنفرط هفلخ «راروییر و 1

 و یبیط ندرلهمداصم کهدننب رارزح ندنلسن دلروتهلبارلب ع یسلاوح ناتنمرا ۱

 .روسج كا كرلکروت نشهلرب هنیراغاط یاقفاق رارزح .یدقجالوا رام 7 وص
 ؛راش# ولو هدراهمداصقوح رب نوجا كمهمرب و درا عن رارلن و .يدا ا

 .ید راشملوا.بولغم و بلاغ راهعفد ددعتم هدنرالحاس سارا او هدن رلکتا ساقفاق

 رب یلتوق كنناقاخ رزح « شمردنوک هناتسنمرا یهملسم یشدراق هدنسواج <« ّ

 ۱ ا ندهملسم . یدشلوا بولغم یسودرا هملسم هس رزوا نت هلا وددا |

 الیتسا هاتسنمرا كنیرادمکح رزح هدهسیا شلوا رومأم حارج ههبراح هلرارزح ۱

 رارزح «شلدنا بولغم هلا هلک تافلت حارج هنرزوا یسمهلرلیا ردقهایدم كردي "

 هنرزوا كلوب . یدرلشم لرلیا ردق ه( لصوم) كردا اقا تشهد ید و 1

 بیقمآ ردق هنیراغاط ساقفاق یرارزح كرهرد وک رادرسرپ هدنمسا دیعس ماشه

 تعجر رزسلافلتهدنسهاسیراتراهمو تعرمس رارزح طف . یدشمردتبا تقع ٤

 ۱عهاروب كرديا طض ی(دنبرد) رابرع هنیرزوا كنو .یدرلشلا ارجا یتکرح |

 هناعطق ی هدنتصم د هكدعس«راتقف ومو نولو .یدراشم ری دشل رب مالسا یهروس كس

 > ا هباقوداپاق نوحا فات يلزستقفوم یبدلوا راحود یشراق ءرارزح ۲

 رب چیه هدرفس وب هدهسلا نفت تار واف هرارزحت رارکت ارکوس تسو ٩

 یسیلاو ناتسنمرا ناورمنب دنشنناورم هنیرب هندزوا یسهمهدیا زارحا تیقفوم

 هطبض هدیرهش و راب ع هسرزوا یتمواقم هلئدش كنم روصحم هفامعم < . یدشلا

 هحو ورغوط هرهقطنم هعفادم لباق زا اهد ی راتفد رظن قرهسمالوا قوم

 «هملسم .یدشلدبا لاصحتسا هدنسهاس یسعنا دادما هلا هن واعم یاوف ا



 یوم رات ۱:۲

 . ندنسهرا تکلهبلغ « شمهتسیا كعا تراز یدوسارجح نکردبا جح یاغا

 هروس 7 ناروط هدنناب كماشه . یدشمالشاب هراز یدوسارحح هلت رک لاک یدناتلا

 هد هنادناخ هدماشه ¢ س الاۋس ینغیدلوا ےک كناذ و كردنا تربح همارتحا راب ۲ وب و

 !مرويملیب » :قراقروق ندنساملوا غیاش هدنیپ ا ه روس ثكما رتحا ناب دبا هب هلن ع ظا

 یرلبا لاحرد یقدزرف عاش ناروط مات كماشه « نامز وا . یدشمر و E هډ

 :یداو هکردناذ 7 هلب وا ۶ ق : "الاحم را نوجا يلثاضف ليج كتى ریمغس دال وا ۰ شات

 ندارک مادخ «تاد و . ریلس یلآ هدرلل سدقم هرادبعم و .ریناط ی رلعدآ ك آ یعطب

 : نامز 9 E را شد رق . ردلضافو مع « فاصو رادنید 0 ردب دالوا كنم ها

 ۱ E Eg شوق وا هدیصق ر نوروا مدنلام » راررتسوک هسد ! تادضف هنوع هتشبا

 30 هجنا وا رادربخ ندهمفو وب نداعلانز . یدشمر دتیا سح قدزرف كرهنلتدح هجرد كوص

 «لکد نوجا قلآ هب ده ی رایدنک نو :قدزرف ه شمردنوک مهرد كرم کا نوا 3

 9 هک وسنم ۵ هلئاعر هلوا ن» :نیدیاملانز طقف ٩ شعد « مدتا ته نوا كندا
 ع

 3 . یدشلوا روبج هلومق ی هده قدرر» هد « ! E ؟ نکیدرو الصا 0 و

 ك ثمارتحا a :رهظرم برعلا نیب یم هل 6 ىلع ترضح یر ندامز وا هتشاا

 n ) ش 2:۱ تافو دمت یلغوا كند اعلا یز .یدرانلوا راحود هسا زق مخو

  كنيسحو ىلع ترضح طة ۰ یدشع ولوا باخت ا هغ اخ هن رزوا یوعد ریل هف وکدب ز یدراق

 Rî ۰ یدرلذع | راهظا هدودمهح دز یمیابط Ae 6 ریل هه وک نر و تادعلس هنس رفت د امش

 س ۰« یدرلشلوا بس هن داش كد ز كرهدا زا ربا برش نولتم هد رفس و رلمل هف وک

 ۱ | ەدىش ثالت و ك رب ومآ . قا داصا هب یوبح ر هدنس واق (ماش) كرهل ردنوک هماشه یئاب

 :E .یدر ویلب دا هدرور تموصخ رب كوو یر نده وا یراق هرب ولع ىو

 . یتسیجآ كنيراقلنوغزوب ای رفآ ارکوص ندك دليا نیمأت یتنطلس عنانمءماشه
 ۲ قیرط اش رفا به راما کین نلیردنوک هااسا .یدشمر و رارق هفمراقح

  رصم«ماشه .یدمزلا هجرد كوص یسهظفاحم كنلاوح و نوجا ییداردنوک هما

 ۱ تیبلاغ رب كوو هده حش تھما رذمام ه هفنطو و یلکلانارفص نب هلظنح ینلاو

 دوك یلاورب یکی هدهسلدنا هنیرزوا ما یندلآ ندماشع هدسب .یدشلبا زارحا

  -اط هرارهش نوتوب یرابلهروس كردیا احا زکرم یی(هبطرف) یلاو و .یدشم
  یررامسا هد كنز رش ااا هروک هنرارش كنسلاها هروس یت .یدشمتیع

 .( صم )4(هلیشا) «ناطسلف ه(سهرهسق) ؛(ندرا) هب (اعالام) الاثم «شمر د شک د

 نیا .یدشم رو ینا



 E قفالخ بیو قرش «یرود تاحوتف «رلب ومآ

 بابطانءادبع یسیلاو اقرفآ «هحنلوا عبیاش هدهیمالسا كلام تکالف ربخو
 اتم كي ودرا « شهردنوک هیایناسا كردا نامعل راد رس ىطف ن كللادع لاحرد ۱

 هدهرص وب طقف . یدشاا ما یتستا ارجا یضرمآ تجر ر ل ۸

 تقد رظن نولو « شا لیطمت یراتبرفظم یحراخ ینایصع كرایربرب هداش رفآ
 و یدشلا فاطعتا ههلخاد روما

 رب روط را ر 2 سض E هلت رابا و مع هنس راما هسنا ف یراودرا را ۱ 1
 نه ب هاش رفا كمانعه هک ىدا هد رص یرلکد ۳۶ ۳و

 هروبردتااشناراها-ر نوسدا نییزت ین رهشسنوت باب ان ءادبیع «یلاوکیدلیا : و

 3 بابطانهادع . یدروشلاح هکمشا هدأ یضارا و ضوط هنس را كناق رفآ ۳

 .اریس) هقیقل اف ؛بیبح .یدشلوا رومأهدهنحتن(هیلاقصءالحس) هود هلت رفظم

 امغت ییراوج و فارطا « شلآ کرو ییتیاک ندرهش كرهلک هنیرلکوا (هزوک
 ی رام ناصع ی الوط ندراکر ورآ كراير رب یهد(هحنط) هدانا وب طقف .ىدشملا

 .یدهملا عسوت هداعااقوف هدنابصع هدانناوب « شلغاچ ند( ایلحس ) هتیرروا
 رر چه طقف « شما کج یشراق هرلور رب هرمندورک هک من <تبخ ِ

 زوسج و هسا اادناموق نالوا فلخ ا . یدشمامالوا لتا هتقف وم ۱

 هدبایناسا ینابصع اقرفآ یتح . یدراشمهمهدیا ذوفن یارجا ین لا "
 اهرفا و اینایسا .یدراشمتبا دیلقت هنیراهاسق اهرفآ هدرابلابناسا «شمسا تیام
 یرلناصع وب ماشه . یدشلا ارحا ربات ر كوو فا مابشه یاصع 3

 رهمداصم نلک هعوقو «روسدیا نم ی رارادرس هدیده رګ كا نوح قمر دصاب
 هاینابسا ندرارادرس و .یدروبللهحش هليا ییداهش كرارادرس « یی ولقم كنودرا

 هدانناو طقف .یدراروملاق یلاخ ندناکیرحیثراق هنسلاو سلدنا هدرانلسهدبا رارف

 رظن كماشه «ضرعترب مخو یشراق هتتنطاس تخت كننادناخ هبوما « کمتر یک

 ,یدشمرو تدیبس هنسمتیا رصح هقرش یتهو تریغ نوتوب «شمتیا بلج ینتفد
 . یدیا یایق كنم رارادفرط ىلع ترضح «هکلہ ندا لوغشم هدایزكا هدقرش یاشه

 هدزاححو قارع . یدشمهلدیا بولغم "الماک طقف « شلردشیاب ردق یفیدلوا نکم رلبولع

 و لوا ندنسولح ماشه .یدرویلی دنا هدرو رب تمرح رب كوو یثراق هنرادیفح كربمنس ترضح

 ورغوط هنیرلنامز كوص كکللادبع یباباب « ماشم . یدشغا هدهاشم تاذلاب ینارتحا راثآ

 ندیرفس برعم تب < شمردنوک بهدي .ءینآ نب تلبخ ناوحما نیمأت یدصقم

۲ 



 یوم خیرات ۱۶:۰

 .ر سا ارجا صرعترب لتدش هتیرابراوس یلایدیمون «نامجرلادبع تیاهن .یدشمشیل
 : یدشلوا شهدم كب یبهمداصم وب نالو عوفو هللا بغ كفرش . یدشم

 دو فیفخ كرابرع طقف .یدراشمرتسوک تراسجرب كوو هدهبراحم وب رلبع
 كاتبرلرکسع لهتدام لراش یرادغراص ندنلبق هود یراقدالغاب هتراذلآ «یرازون
 دو هراماشقا « شمهمهدا تمواقم هنیراحالس ریمد « هنیرلاطلاب_نیکسک

 نامآتیتیرفظم كللهترام لراشیتکرح تمجد لرابرع هدنسهحبتن هبراحندیا ماود
 ر لوص بولالپوط یرارکسع هدنسهحفص ملاوب كنهراحم ءنجرلادبع .ىدشملا
 یدشلا ناجیادف هدنساننا هناعحش "هلاقم لوصو «صشمهتسيا كامرتسوکتمواقم

 ناشوج هدنرزوا تاقفوم هلسلس یر ندرصع رب دلرامالسا .(م ۷۳۷۲ «ه ۱۱6)

 رابع . یدشجا فقوت هللا همدص رب اا هد(هبناوو) یرفظ هبالسس نالوا

 ورغوط هب( ههءریپ ) قراتوط یلو ( قودغنال ) هنیرزوا یتیبولغم (هسبنآ ووب)
 ۱ یدرلشملکح



 ۱۴۹ یفالخ برغعو قرش «یرود تاحوتف ءرلب ومآ

 « نوک ب رک (ودرو) هترزوا تیرفظم و نمحرلادبع . یدشلک بلاق د كل ردیا

 کش قترآ یدشلا لصاح ات رر مخو هدنسلاوح لوغ تکالف كوو و

 رب ندرلغاط « رویلوا بهاذ هنیرلکجهدبا وح یراتموکح نابتسرخ كرامالسا
 .یدروبم الو هراح هقشاب ندرارفهدنسشراق یراودرامالاسا ننیا هدنلاح شهدم هبالس

 هراحالس نون و «یرلز وکه اسو قالراب «یرلر وط یصع < یرلاهش رمسا دل اب ع

 لوح كالاحو لاوج ردترکف «یرلحاہق یر 1 ندبا هلباقم

 .یدروسپردنایوا ساره سح هلبب هدرلکهروب نیتم یرلتآ
 راب مع ود « دو ت» وف اووف E E و رد رد ۱ ۱

gp FEET E CET 

 مسج هده>رد قحایوق یئراق

 ؛یدشماتعجام هلهترام لراش لاحرد هخالک | یغیدالوا

 هرادا ی(یرتسون) هللا (یزارتسوا) لهترام لراش نامز وا ۱
 ۔ود ندنساللشسا ك رلب رع یرلر ورن هس هسارف . یدرو دیا

 نامزیرلکدتبا تعجا هلهترام .لراش ق الوا تشهد راح ا
 تالا ولرد ره هلو «رنشعالک | یتماخو كن هک هتسادنک ۱ ۱ ۱
 را ردسع حلسم هل رل هرز یثراق کک مورح ندهبرح (شوموک) یاکوکسم كماقم 1

 ءزکشار» :لهنرام لراش نامزوا .یدراشءاقلت بعر كوو ینسهّنا تمواقم

 یرلکدلک تساد كرانا .رارونو و هدندح وصلا كنسراتآرج یدمش .راتسه) ربا

 هرز كوو لا تربغو قوش نوحا رانا .ردقو یراقرف ندلس نرود بوقس یش

 لزوک «نوسلوط هلمانغ یرللا هرکر طقف . رانوط ین ر هعلق نی لا تراسح

 كانیرا رکسع «سصارتحا ینیلف كنبراسس ر «رانسشبلآ هیاماشاب تحار « هرایارس
 هنیراشداق قرالوا نیما ندتیرفظم نامز وا هتفيا . ناسالباق قاف ی رکف

 . یدشکد « .زریلساقبح نامزیه

 یا (نهنرامنس) یرکسع «روبک هنراوج (دوط) نچ را

 یشبوروب كنودرا مانع نالا هدرفس ییتیقفوم و نوزوا وب ۰ یدروییدیا امغب
 هل رکسع لوغو یلابنوغرو «نالآ لتراملراش هدانناو هتشيا .یدروسدبا لاکشا
 هلبسود را ېک ندرلیرب رو راب ع كنامحرلادنعهدا روت نیک: داوو (هبنآ وو)

 داخ هفشک یوق كنسرب رب هجراهتفه لوا ندهرام فرط کیا . یدشما ه رام

 ین کال بوت ی ی یا زا تا ام

GÉ JF AE OE 

 ا را 9 نر ۳م ی را ۱

O eرخ  IPEسم 1830467۰ سل  



 یوم جرات ۱۳۸

 1 و هننزو ین رللا قر هیمهن ااط یشراف ه اطخ یور و هدیزب .یدروسد ۰ رویمهدیا

 تایح» : ۳ هنناع ر هایح طف ET ه هابح هد «!هعاب

 1 یدتغا ماود هدلاح و ردق هنافو تا هایح ء دز . اد هشوو 5

 « كرهوا یدسح حوریب كنسيلکوس ۰ شما ردلاق نوک وا یتسهزانج هجنلوآ
 0 اج كردا تافو لند رهق هدا ترک مایه نوک شا نوا ۰ شاراص قرا

 SE ۱ . (۱۰۰) یدشدا

 ۱ ست ۱. ماشه یشدراق هدننافو دیر
 سام رزم ما ۵ < ماھ

 ک هساح وتف ی یو هحل وا رلوع )۳

 2 E a منع ی رقس ر یعطق ا و ۶ راعاط ۱

 : لثم کیا یادداو كراتلایا مهمو « رویلآ ینرارهش ( می ) و (نوصاتراق) یسود
 ت 7 Oe) sc كن ه-دنع نالوح و  یدرونیر

 .دلاوح (اینوغرو)و (نوبل) ءالتسا و . یدشلوا ضورعم هنسالبتسا برع
 1 یدملا مسو ردو

 تم « تاذ ندا نم راتقف وم كوو كا هتسودرا مالسا هدلوغ

 مالا . یدشلدبا نیست یلاو هنر هدننافو كحمش «نجرلادع . یدشلوا

 کم نم یوزراو تور صرح « تاد كوو و نع هز وک هاخ هقشاب ندنسدل اعت

 راک فا هلربصت ن یسوم «یلما هناکی كناجرلادع .یدشما سفن دیرج عطف
 رکسع هلبنا-) تغالب نهرلادع . ىدكملا ربخست "الماک یر « كما قیطت

 راهظا یتسهفاک كصاوخ مزلا نوحا اها یهنظو مهم وب « روسدا رخست ین رل

 وق قوح رب ندرغء رایدو اشرفا « رصم ردو یا چا ر یح . یدرو ایا

 راغ « شلوا لخاد ه(اینوقساغ) EE (ءد صنو ر) ارکوص ندقدالبوط

 هژرانوقساوو رایلایناتک ۲ ناولو هدنسادنام وق دو قود هدن رالحاس یره



 ۱۳۷ یفالخ برعو قرش «یرود تاحوتف ءرلب وما

 نلک هعوقو هدنراوج (رضب) « شمردنوک یهملسم نوحا قمر دصاب یابصع 1

 هدیرلشدراق ندیارارف ورغوط هنیرهن (دنس) یک ینیداوا فلت بلهم ن.دیزب هدهب را
 . یدشلررو تیاهم ؛هتناصع (ناسارخ) هرهلدبا بقع هندش

 . یدراشلوا  اح هلیماع هیایناسا رابع هداننا و

 ا ااو دراو لر یو نوا ا
 یشداقهرابرع یمسقوب كنهسنارف هقبقلاف .یدکمهلب رایاوغوط هنبراف رطبونج

 - هلسبهدیا ارجا تمواقمرب یلکهروس 9 ا
N 0وا هسنارف . یدلکد هدلاح كج  

ENهرادا ندنفرط (رالارق لش) رانامز  
 6ا قاری هدنکلع .یدر ولن واوا

 ۱۳۰ و ی هه ها یر (شوموک ) ییاکوکسم كدیزپ
 ندبونج كرابرع « دولوا امرفمکح

 رس هدیزک كرابرع هدهرصوب مات هتشيا .یدرویمریو تیما هسمیک هنیرنمهیراپا

 روا ییسعاط مرتب

 و حمش هک دشعا هرصاحم ی(نو را) كرهءلی رابا ند(قود غالر) «حمش ندنراراد

 طقف . یدشمهلیرایا هدنتماقتسا (زولوط) ارکوص ندکدتبا طبض یرهش مکحتسم

 ییا دزطا هدادما 4ل.تسهدوحوم یاوف هد وب تنوق هدیتاسا یسه رصاح زولوط

 کا كوو حمش هدهمداصم و «شرو ترس هر 4م داصم زر  شهدم هدنس ودرا

 -رادرس «رلمالسا .یدشل اناحیادف قراشم راح یکرانامرهق «كرءرتسوک تعاجش

 دع نک هنر كحمش « راشلوا روع کا تمجر هسرزوا یندامش كنبرا

 . (۷۲۱) یدراشملکح هانناسا هدنلا یسهدناموق كناحرلا

 هحرد كوص هدد زر هده رص ینیدش وق هدنشیپ تب رفظم هدن رلغاط هنسهرب یسودرآ مالسا

 كدیزب « بذاج نسح یا و .یدرونولو لوغشم هللا هابح و همالس «هراج کا ییدوس

 .دبع ن رم » : وللو تحیصت هدیز هملسم یردار تح .یدشلوا دا هنت دوج وم نوو

 هل ه راج و به هدب وقار ی رلشیا تلود . كدک هتخ | رک وه ندهفیلخ رب لداع یک زب زعلا

 بایح طقف .یدشمهمشوروک هلا هایح ردق نوک جاقرب دز «شعد .كسرولوا لوغشم

 رخ هنسیدنک نامز ینجاقبج هزاع دز یلوک هعجر تح .یدطو ص هدنسهچرد التا هد زب

 دوع رب هدنلآ قراقبح هنسدش راق هد رص کج هديك هعماج «شعا هيس هنن راهب راځ ی رلمر و 3

 : هدهعطق و ییدلبا عرب هل | ادص رب نزح « هنابح . یدشغآ ر هعطقر هدلاح یغیدلوا

 لح ۰ نیسیاب هُ یللاوز .هّعا هذخاّوم نوجا یغیدروط سسح نوک و یهراوآ قشاع» 2



 یعوم خیرات ۱۳۹

 هلوسم و فعل اباد مادا تاکرح ربهر هدص وصح يه ی داسو: هافر-

 ۰ . یدشعد «.هعا لوف هده نوسلوا هسرول وا هلا ماته سه . ا

نوجا كريت را ص اش یک قدزرفو رر رح هدنسولح هتفالخ ماقم
 E هن ارس 

 وجا ییدتا وزرا E یعاش نالوا نارکراب هتلم زب زعلادبع 5 رم ط

 و و ر رج . یدشمالشاب هغموقوا هدیصق رب هر رادع ن رم لاحرد « شلدا"

 1 هه : ارکوص « روسدا دع تداعس رب نوچ ا تکلم نونو یتسولج كزب زعلادبع نب رم

 ۱  فیعض < رلمیش قوجر ٠ .راروشالوط هدرلقافوس «ناشیرب یرلح اص 3 رلن داق شکر لوط

  راعرصم نزح و . یدروسد « . . رارویلبا فطل ۶یم ندز هلرارظن نوزحم « یراسس
 تب طقف ۱۳ ها دلم یرعاش هکیدشعا ر'أتم هجرد وا یزرزعلادبع لب رم"

 خد هللا راند قرق نالوا یتور هناک كنسیدنک نوچا یج هبمهدوس لأ ًاطق هلال

 کان هنیلخ « را رج نامز وا یدشمهتسزا كمربو ی 5 ندیاونا تاق کتا يد

 3 ۰ یدشمغا لوبق اعطق یره ده 9# نا رد ینتلبضف قەد ا هاخ یس ۳ قوقح

 3 ییسیردنک ان هفیلخ یک ءرلرعاش رکید ن ړلکب هدب راشیط نامز یغردقیح قدر وضح درع هرز رج

 . ارعش « قسود ارقف ءرمع » : ریرج نامزوا . یدرلشع | لاوَس ییکیدتا لوق هللروص هآ

 لوچ كرهنپ هنسهود « شعد «مدلوا نونع كپ ندنسیدن؟ نب هیفاممم . لکد تسود

 ۱ ییدلک هنسهلسق قح .یدشعالک ۲ هسک سه یتتایضف و كلهفيلخ « ریرج . یدشعوط قلو

 3 هطود سم هلراهطبار لاوز لباقا و نتم تاغ میم هکراو رب 2 هلب وا هدماش > * نامز

 3 ۰ یدشع د «رویمهدیآ لصاح رارب چ هدنرزوا هلس یر هارحاس جش ءهکهد هج رد وا١

 19 هدیراربنم عماح كن هما ی یتح .یدردآ تیاعر هتادعو دهز «ز زعلادىع رم

 3 لر كيداع میقس وب > ا روک -قاتم هتسمالاسا بادآ یر راما ت تل هب ىلع ترصح

 ییدعوروک شوخ هج ادناخ هبوما یتکر حوب كز زعلانیرمع .یدشمیاما یتسلدیا
 | بلج توادع هنسیدنک هربا هدیسغا عنم ندقلوا كالما بحاص یرلیوما یک

 هةتا كما بقعت یتتسادس یدام كکللادبع هليا هبواعم « زی زعلانرمع . یدشل ۲

 ۲ .یدشمل هدا صالخ ی راتعفتم كرەىل یهز یز زعلادمعن رم تیام «هممایآ

 ندننافو كناملسهنیرب ؛هتسرزوایسهع تفاعلزب زعلادعن ورم

 نکا. یدشلواهفملخ كل ادععن دی زیشدراق ییردلیا ناست لوا

 3  هدناسارخ همش وشت كلهمندز یسلاو ناسارخی رلنامز كلبا( ۰-۰6 )ر

 . رادفرطقوجرب هدناسارخ بلهم هل دب زر .یدشمرک هلقم رب دصاب ینایصعندیار وهظ-

 6 دیر یدشلاا ماف هلالقتسا نالعا كردیا توق یک هلروص و « شا اد

3 

 اربع لر



 ۷۱۳۰ قفالخ بیو قرش «یرود تاحوتف «رل. ومآ

 ۱ «یدرویلیقاییرلتل [ ب رح كرلب رع هلب رلن الت 1 ندن رزوا را روس یزد را هدنر

 ف م ندق ا 5 یرهش نوجا تدم ر قرالوا سو أم a كا ب

 .یرانمشد هک هدنجما هدوحوم ماوقا ۰ رار وم«هتسیا كا هد تعحر طف . یدرا

 و « ناملس هققا ین «یدراروسدیا وزرا ینسمروک هدكن هفلخ یت ولغم كرليلىسنازەب

 ها 6 هت دیا تافو هدنراوح (كيلمب ) < شەقىح هل و نوجا قع واو هدهرصاحم .

 كالا كل هفساخ . یدشلا زارحا فالح ماقم لاو ن ز زعلا ن رم یبدلبا بیعت فاد

 ۰ داوا كت | قوس و روت ترد ول وط هلا هحاساو قازرا یشراق هب هنیطتطسق ۰ یشیا

 « نی ی ) ۰ شماماشاناب رد ه ودرا نوجا ا ناسا ندنمور شنآ ااو طقق 3

 .یدرلش)اف ضورعم هت اها رب كوو هداننا و رلمالسا . یدشمشال وط هدن رالحاس )ر 0 3

Nولو هدنسهرادا سنازبب هلیتقو رلن و . ىدا یلرصم یظعا مش فان ایر یساغانود برع  - 

 « رلشمنب هرلق اف هجيک ر زلک ملک هتزاوج (هنططسق) رابل رصم . یدیا ندهعیت نان ۱

 و و هدرللسنا زیپ ۱ .یدرلشمرک هن (هبنیططسق) قراریغاب هد « !یر وطاریعا مور نیاداب »

eبرع هدافتساللاب لدتص رف و یکی رق دن وط هش ی رلقاق زا ربا هو كرد ادع هعدخ ر  

 هدددهرخ ذو قازرا هلت ر وص و رلب لا ی هملسم .یدرلشل وا قفوم هغقاب هدنساعات ود

 روح هتعحر هدودرا هع الشاب هغل وا امرف مکح الغو طحف ندف رط ۹ : یدراشلو مور

 - روطاریعا یرلغلاس e شما E ك یزب زعلا دید ن رم یعحر و كرب و یدشلوا

 . یدک ا ک ك هنسدشک ته ولغم وب و هدلاح یرلکدتسآ زیخسو رلقلا

 لئاضف هدنجا یراهفىلخ هوما.(۹۵-۱۰۱) ز زماادعن رع 7 ی

 .هقشاب نوتسب هسلا ناعلس یاس .یدروسدا لک هلا هقالخا 7

 هحرد وا طقف . یدراو تفارظر هدنعاضواو را وطا كن املس .یدیآ ا ۳1

 دس ر هلاهطروع دنس رب هدلو نکریلک هنسهرصاحم هنطنطسف « کیدا رووا

 تلادعو لادتعا هدیش یه هسا ی زعلانرع . یدشلوا بس هثنوم ی رکا
 در ترضح < ردنا تیاعر هی هایش هدننادایتعا « رادسد . یدبا یرادف رط 3

 رم .یدشلآ یتاونع (اصلاةفلخ ) ندبس و .یدرایا ذاا روتسد یکاسم
 هیده هتلم هنیزخ یتارهوحم كنسهحوز « شعءهزوک یسان قوقح زیزملادعن

 .< شعا تربغ هربمعت ررررب ین راقل سقح كن رافلس «هفلخ كوو وب .یدشعا

 .یدشل |هداعا یرلغوغاسسو اسلکنانولوا بصغهرب زمسقح ندرایوسوهو نادسرخ 3

 زب زعلادنعن رع .یدیا هافر نیمأتو هدلب رامعا ءدایز ندکلام عیسوت «یسهانهناکی

 تاب یيدردنوک هنسلاو هفوک یتح . درک هتسراملاو هدلو 3

 و هد هرادا .ردقلهاوخیخو تلادع ینکر كوو لا كند هک كسالملس» :هدهم

 .كناخ .ناسر و هروک هنئردق کو .اع ولو هدفىلاکت اسرف لمحت هی لاها نا



 یوم جرات ۱۳

 e ِ فیرظ و ر روحسم 0 نسح

 1 e ور یماعف ین :مالبتسا كت ی كل او و هتک
 r 8 یدشم ر دتا ماا لکا تک رح راغم هتع رش ماکحا قسیدنک. هس و طرف

 ی 23 یغیدلوا هدنسهیعاد لالقتسا كز زعلادبع « شاد لب ۱۲ ارش هدننارس (ءاش)

 رک یرحا نداروش سلم .یییدولو لوغشم هلقمر دی وا جا هنشاب حابص یه كنسهج
 .داناس یفید رر دباب قالا تباغ نسو اق سا نوا یراهم رک ر هک أ یرلشاب هنسدشراق

 ر | عبات ا توادعو ضغب یدلبا هدرو رپ یث راف هنس هل اع رص ن یوم «ناملس

 اه لاو تخ دب .یدشلک هلما هبق رب تعرس رب ه (هملیاش ) « صا و .یدشعا صا ینلتف كز زعلادبع

 ا تائا ی رلق دل وا قداص هحرد هل هنا هفیلخ كارب رع نولو « رالاق ندا زواج

 یاس هدنشی ترصن و رفظ «لاملس نامز وا یورو وک ها ماش: ) لاحردخ شان لناق

 تب دالوا رو وص كشابب ¢ شع ریء اج یرادرس لىلع و رابتخا نات راغ

 تموم طقف ۰ هدیتمهتسیا قمروا یه رض كاوص هنىلق جورج كرەرتساۈك  ییشاب شملم تک

 IRM «ناماسقح .یدشلا هظف اع یتسهیحور تناتم نو و هدهدنما تلافسو وف

 لب صا نب یسوم « نامز ییدلبا لاوئس هید ؟ ؟ یکدیناط یتسامس ءلصن س :كرەرتس وک
 «قئاف هرک كيب هنس اجس كب سیک ندیا صا ییاتف ی مدہناط 6 نوا بت ؛ روف

 اب كرا ا رطاو تلافس «شمقبچ ندیارس كرەد «..یامس ناسنارب راک ادفو دص

 2 : قدمو ط ۳۳ لوح لوح هلال دا یرلتفا

 دن 1و تکو شكنغل روطارع | مالسا ابوک «ناهلس

 شع ذاا هباغ ما مورخ ندنفوقح هفاک یرلندیا

Eرلادبعنب ان یسلاو و اع کیو ییلخ كجاح هد هدف هلا . 

 )ډو نونو یډصقنهاکب یدمش كامل .یدشملدا لرع ندنف رط

 اجاآ ه ردس ج ند رلغعاط نان هلا یصا كناماس .یدکمورو هس رزوا

 ۱۳۳ ياز ) + روناسا راك ءدتنامل هردنکسا هزولسک
 ۱ ۱ هدنسهدنام وق ەم هدودرا یر داتا و .یدرولیدىا زارا تلاعف

 ۱ رب ) ودرا ر شهدم هک ىدا گه تدم ر :یدروبع .ندنل وطن هدلاح

 و هدنکوا یراروس ردق هنامز وا یقلخ سنازب ءشعایاط هنکوا یراروس

 ۳ V\Y). ؛سوتیغا ۱۵) یدشمهمروک ودرا رب شهدم

 نو ا لاغشا ىلحأس نالوا ردق هنب زکد هصرص ندحلخ یرارداج كنودرا

 7 3 شنآ ندا صالخ هلبتقو یل هینیطنط ق .یدرولب دا هقولبا هلا EEE نوا زاغو

 ا e ی ول وط هلا یور شا ۰ یدروس دا 1 رحا ین ریا هد رفس ګا



 ۷۹۳۹۲ یتفالخ برع و قرع «یرود تاحوتف لب ومآ ۱

 قاحتلا هنیرودرا نداماناق ینورب كرفرب چمه ارک وص « یرلاقای یرابک

 رط) «روییدیا طبض ینسیلاوح (هیسامآ) هدهملسم ندفرط رکید . یدب
 < رلريصت ن یوم < رادایز نت قراط هصالخ . یدرونلوا لخاد ارفاق ۰

 یمهنارواکنج سح « یسیراک ادفو تربغ كراهدتقو رامساق نب دم « راجاحی

 یالیتسا هرابلق نوتو «رفظمو روصنم هدفرط یه یراودرا كدیلو هدنسهآ
 هلبراهلولو رفظ ییرغو قرش یراودرا مالسا . یدروسدیا اقلا ینسح ن
 نوا ء شا تافو هدلاح ینیدلوا هدنشاي کیا قرق دیلو هدهرص یراقدردآ

 یدشمربع هلبرلهئشز تبللاغ « ترصن « رفظ به ینتم وکح لاما یک ماود هنس

 . .( م ۵ ۰ ۹۰

 ۔ ولو هد(هلهر) ناعاس یشدراف هدساق و هادلو "

 یافو رخ كشردار « هفلخ یکی . یدروس

 هلبتفص یسهفیلخ كنغلروطارپما كوبوب كا كنايند < شلك «(ماش) زاعوط وب
 نولو طقف . یدیا هفلخ رب غیلبو قوطن <« ملح تیاق ناماس . یدشع المالس

 دلو . یدشلوا ترا ندکل مسلادع ء ندیلط هلی رب یهاط قاارج 3

 ء(ماش) «مئانغ ةلساس رب میظع هدنشس «ریصتن یسوم هدهرص ییدتبآ حور ملست
 < شعا دسح هنرفظو ناش كقراط اعقاو یصت نن یسموم . یدرولوا لخاد

 هدنناحوتفایناسا طقف ۶ یدشلدبا ماهنا هلکشارصح هنسف یا مکر ۲
 .یدشلا مدرایهجرد كوص هناي رفظم نلیدیالاصحساهلردیا سقعل نالب رب یاب

 یشداق هصت نن یوم < شمالآ هرابتعا رظن ًاصطق یراتمدخ و « ناهلس

 ند طقف . یدا هدنشاي شم یحاف اب اناا را وا : یدشا تکرح نالا

 یرادرس و و « نایاس نامل ا هراتعا رظن اعطق یتادصو تل «یاسوآ ۱

 زو < شچا وا سهشت هدنسشراق شنوک نغزبف هد( ماش )اندک ارقا

 میظع 0 بم یازجو ریصننیسوم .یدشلاا موک هولا لس

 " و ندیا هدلآ ینئازخو تور نوتو كنابناسا «شلوا راتفرک هترورضو رقف ر

 .یدشلوا روبحمهکرادتیقزر قراشالوط هلسق هلسق هدن رالوح ناتسبع «رادرس ك ویوب

 من یسوع « ریس

 -وصقفا و مه هیمالسا نناوق قکلم هد(هنلسشا) هدززفلاهیع یغوا كناسوم ەدەرە ۷

 یسهجوز لوط كم ردور « زب زءلادبع .یدشلا نشت ناود ر هرزوا كما قسن هد



 یوم جرات ۱۳۲

 و (ناتسحس) « ( لباک ) یراودرا مالسا « شمریدتبا طبض یرافرط
 ۳ چنده كحاحح . یدشمالغاب اب هكا نالوح هارفظم هد راف رط

 سم یدیا هدنساداموف كمساف ن دم ندنسابرفا «ودرا ييدشتا

 دنسهحبتن راتبرفظم یلاوتم ینسیلاوح ناتسدنه «شمنا تکرح ند(زاریش)
 ات دج ممانغو تور مماق نر دج . : ىيا

 3 کید نانولو هدنسادناموق هبتف یسلاو ناسارخ هددرص قید اس و

 ) « هناغرف «اراخ « شم رلیا ورغوط هربنلاءاروام هللا یرصا كجاجح
 < جاجح .یدشع ایاط هترادودح نبح هلر هک ندنسلاوح رفشاکو دنفقزمس

 ینکجهدا عیدو کوا یکللاو كتكلع مسج و هسردیا حتف م ک لوا كلبا

 هنسوزرا ۱ که لوا نآ رب یيا یه نوجا ینیدلوا شعا
 ۳۲ اهم قازوا یلاغ شهدم و كريز نا هکلاتحا . یدشملیب
 كعلاط «رونوشود یدام تیاغ جاجح هکنوح ؛ یدروییدیا هدرور هدیسوژرا

 ۱ ا كنهفلخ هلصوصخ . یدنمرتسوک داععا هتیرلهولج دعاسم
 ا راو دما هدندلاشتسا 3 قال راب كرەن وشود یسالوا قوزو كنسهرا هلنا

 ۵ | ندن راتبرفظم قیرط رلهسل وا نا هلس رخ یتافو كدملو «جاجح . یدزام
 یدنک لوا نددملو هدهرص وا طقف . ىدشملا راطخا هررادرس ین رامهع ود

 ۳ هنيذاخا راد een یتدحو كنغلروطاربعا برع « شما تاقو

 2 . یدشمامالو

 2 كرامالسا «روملوا لخاد ۰( ماش ) هنارفظم دایز نم قراط هداذئاوب

 لاصحتسا هدفرط سه كسرلودرا مالسا .یدرو,ا وا امرفمکحهدب رغوقرشیوطس
 را هرک نوح كلک ,( ماش ) راهتسوب نریتک هدبلو یراربخ رفظ یرکدلیا
 اب زکلا كدىلو . یدرولوا روح هعطق ی هفاسم ر ردق یطبحم فصن

 افرط (ابق وداپاق) كنهملسم طقف ؛یدلکد قالراپ ینابقف وم یشراق هنغلر وطارپعا
 اارزلانءادبع كرايوما .یدشللا ارجا یئأتركلوپوب هدنرزوا رایلسنازیبیسالآ
 اف هدنحما هشیدناوفوخرب مظع یدمشرلسلسنازیب ندیا هدافتسا ندنتل وغشم

 هق لوطا كندهاحم برع ردف زوتوا « یا زراب لا كتشهد و . ید

 و ندحلق یییاها ی رالک ردق ء(رادکسا « سلووسیرخ) كردبا



 ۱۲۳۱ یوالخ برق وا قرش «یرود تاحوتف ءرلب وما

 یس واق كنعماج ارجل ا هد(هطانرغ)

 یتقابل ههجوت وب « جاحح . ىدشملا هصوت هنلغوا هرزوا تموکح مداخ هناکی

 دنکتاطو مزراوخ « ارام كرهردنوک ودرا رب هنیراوج (سوزقوا) نوجما تاب



 یو# خران ۱ ۱۳۰

 ا 2 یسوم هلبا دایز ن قراط هداتنا و . یدشمامالوب هراح هقشاب

 ء وط هلاعش یسوم « هف رش قراط 1 یدراشلوا دومام لکا یتسالسش |

 عاراس) ارکوص ندکدلک ردق هنرلکتا هندرب رادرس ییاو .یدرولپ

 همدقم ۳ رب كوبوب اهد یتقفوم وب « ری نب یسوم رک

 1 یرلرفم رله و هباتسکم
 وه و nw ویرات ند(ماغ) ب رھ ر ر

 و .دجاجح یسل و قارع نکیا لوغشم هللا طبض ین رافرط (اقوداپاق) كردیا
 > لوا ندننافو كاللادعع .یدر وليا دیدم ردفهنیرالحاس یره (دنس) یتاح



 ۱۳۹ قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف «رلیومآ

 هلراطوغ طقف .یدریلیبهدیا لیکشتمنامرب كوبوب یشراق هرامالسا هیلعءاب .یدزهج
 -ودرا مالسا ناشوق هزفظ ندرفظ امناد رانوب .یدشلربق انف كپ یسیوشعم وق
 فیلکت كلبا « راشمالک ۲ ینرلکجهیمهلک بلاغ تقورب چیه یشراق هشیرا
 یترلام كردیا لوق یهزج «راشما میلست ینرراحالسو ینراتآ زاوا رولوامفاو
 .هنتاب كنتموکح طوغ هنيرزوا كنو رامالسا . یدراشلوا قفوم هغمراتروق

 رب یلام هلا تارهوحموتورت «دایزنقراط .( م ۷۱۲ ) یدراشلوا لخاد ًارفظم 1

 .(هعلقلا) هدلاش «قراط .یدشمش وف هدنشیب راتقف ومیب ۱ نگو ندکدتا هاش 3

 :الوا نام هنسهنالاخ منع كقراط هدربصتنیسوم هدهرص ییدلیا طی یعقوم |
 هایناتزول)ءشللا ظبض ین راعقوم (انومراق)و(هیادشا «لیوهس) قرایالک آ ینجهیم _
 .هدنسشراقیراروس(ادیرهم) «هدناحاسیرهم انایداوغ طقف .یدشماتکرح ور وط 3

 دبع یلغوا ییدلبا لکو هنسدنک هداهرفآ هنیرزوا كنو « شلوا روحت هفقوت "

 «روسمروطشوبچمه هدنف رط تدمو ربصا ن یسوم .یدشلا بلط دادماندزب زعلا |

 یمسقربكنتوق هدنسهعفدربیتح .یدزوسیدبا ارجا راه را ر.
 هدنساشا یتکرح جورخ ینمشد « شمالقاص هنر ندرلهراقم یهدراوج -

 شا ارحا یکرح همروح ر یتدش كرديا بلج ردق هنکوا كنهراغم 1

 ریصتنیسوم . یدشلوا قفوم هام ایی بلک یسودرا دادما كز زز علادبع

 - رب هلا دایزنقراط هد( هلطساط ) كردیا تک رح ند(ادیرهم) ربضن ن یم وم 1

 LS « قراط .یدروسهدیا وقع ولردر یک رم كفراط طقف . ینا ق

 رافارتعاهنابلافوب .دلاحییدلیا ناس یتیدشنلاح هدنروغوا هفلخ و ۱۱ 6
 .ندقلنادناموق قراط ءیسوم .یدعمهمهدبا نکست الصا یواذدع 1

 هلبرایدنک هدنیارس ( ماش ) قراط طقف « شهریدتبا هد سبح یک ییدتیا لوح |
a 3یدشلوا قفوم هنن هزارحا یعفوم یسا هلسلالد كناود یغیدلوا . 

 هد(هبلسشا) زب زعلادع نالاق هد(ادی رهم) هسرزوا یسملکح د دلربصن نت یسوم ا

 .(یسروم) « زیزعلادبع . یددلوا رومأم هنمریدشتاب یایصع نلک هعوقو |
 روسج و « شما تکرح یشراق ءربمدوت هت ناشیلاح هلالقتسا نالعا هدنرافرط

 ۱۳۹ ه دلج ۰ یوم رات « قیفر دجا



 یوم زیرا" ۱۳۸

 روک یتناتموب كرهش رامالسا . یدشمنایاط تدم یا هنضرعت كرامالسا نوجما

 وخ یترانمشد رابرع هروک هتیاور : یدراشمتا تعجام هیهلیحرب بیرغ
 ره فس یرادسج ناسا نالاق هدننادىم هرام نوا قمار هدنجمما تشهدو

 ۳۲ وتس اق كنيراربسا «راشعارواط یکشمررلکج هبب یرلنا ایوک

  راجود ندهرظنم یرلکدز وک" رامدآ و الام ۱ ؟ رک وص ندکدتا

 . .نامز ر, چیه هلو هدا ریوصت هدلاحرب انف یرابیع هروصحم قرالوا تشهد

 1 . قراالک | ین رلکحهسمهدیا تمواقم یشراف هتمشدر 11 ۵ هنکچ یی مت

 . یشحو كنبلاها طقف . یدراشلوا ۳ ۱
 3  هجرد اک رامالسا ییدتا نط 4

 2 رامالسا هک یدراشما هلماعم هلتقفشو ملح

  (رول) و (اغالام) یشراق هتفأرو لدع و :١۱

 . ,یدراشحآ ین راو اقندن لک لیدنکی رارهش نو

 ۰ (سینه)یرلکدتیا هبمست (دوکلداوغ «رییکلا"یداو) كرابرع «لوقیجنکیا
 3 ندقل وا ملست ىلاها . یدشلا هرصاح ی هطرق ) كرهلک هتیرللحاس یره

 ۰ یدروشبلاح هبهعفادم هدنسیرک راراوید نیلاق هلاق ندرلدلامور «روسیدما عانتما

  ندتصرفو «راشلآ ربخ یتیدلقسب هلینایرج هلرهن كانمسقرب ندراراوید رابع طقف
 ۳۲۲ ۱۷ قلئاراف هححک . یدراشمشاناب ورغوط هفرطوا هأردبا هدافتسا لاحرد
 1 اس یشراق « راشمک هزو هزو یر قرالآ هداسرب هنسهقرا یرق یراوسیه

  هتیراودرا یترلوباق دلرهش ارکوص ندکدسک یرابنون كرك هلتروصوب هلح
 ۰ یربش رابرع .یدراشلوا قفوم هطبض هدیرهش رارب لر نیلحابص «راشچآ
 . هدوب هبیلاها نکریلک مزال یرامنا امغی ًاماظن نوا یرلکدتیا طبض هلبا موجم
 ۳ ِ .یدراشمالشدغاب

 3  كنایناسا .یدشلرا هدهعرد دایزن قراطیتسادناموق كلوق ندک هب(هلطبلط)

 ۳ ۲۵۱ كفراط طقف .یدعقا اجتاایارو به قلخ ندبارارف ندنراتهج رکید
 ۳ ۱۰ لک ءدامق «هتبرافرطهءرسآمسق ی-اسور طوغ نوتوب زادیشبا رلیدیشیا
 3 ادم ناه رهش نامز یرلکدلک هنکوا (هلطلط) رلمالسا .یدرلشلا احتلا هیابلاتیا

 ٣ ها هلق ا رب نیتم « هدنرانک یرهن زات ( هلطیلط ) . یدیا هدلاحرب یراع ندهعف



 ۱۳۷ قفالخ بق و قزرش هیرود تاحوتف «رلب وما

 ندداحا اساسا طقف . یدشمردنوک توقرب كوبوب اعقاو قیردور .ىدشملا بلط _
 «توقو نان واو ک ل ند رارکسع ن شد هنب رکیدکی هلص رح تنطاسو تح «مورح 9

 یضرعت رب ییطقو هلوص كقراط <« شیهمهدیا تمواقم یشراق هنیرلنامرهق لوح
 یعوطقم رس «شلوا فلت قیردور هدانا و . یدشلا نمأت یت رفظم كرلمالسا ِ

 .یدشلردنوک هدلو هرزوا قلوا رفظ لد "

 .یدشمریدنایوادسحو نیکرب قیحهدنلقكناسومیرفظمیطف ویا و كقراط
 . یدشمک هیایناپسا لاحرد نوجما قلآ ینسهصح ندمانغ هسزالوا چیه یوم

 یک یتیداوا بک سم ندهداسب ۸۰۰هو یراوس ۱۰۰۰۰ توق ید ۱ ۲
 راصاب قایآ هنسهریزج هش اینابسا یسوم .یدروینولو یشیرق هدقوجرب .دنرلشا
 . یدشلوا كتا سا یتسمهما ماود هشیوروم یرلیا كقراط یشیا كليا زامصاب
 .یدشمالک | لاحرد ینغیدلوا عبا هنایسح یکه ن كناسوم زالآ ریلآ یرماوقراط

 -هرکنوتوب كس رفظم «هسناتعاطا هما :یدلکشم تیاف تسضویندنولو طقف

 هراطوغ نوجماقهروط یشراق هنسیدنکب والپوط یراتوف «قجالوا مورح ندنرا

 تکرح رغم هطاضنا یراق هنلکو كنهفلخ « هسا . یدقجاردنازاف تقو
 « شنا حیجرت یتهج كلا نبمأت یترفظم هدایز لا < قراط .یدقجانولو شنا _
 درکسع ندبسو .یدشمهتسیا ثعا كیرشت هدینرارکبص اد ۱ ۱۱ 6

 باوجهقشاب ندنوکسر نیرد طقف ,شماوزرا قمالک ]یی رلرکف كردبا عج ی را

 ولرد رب یتوادع یشراق هنیرامصخ یساس نهلوژ تنوق نامزوا . یدشمامالا

 نم هلیوس زایوسز وس یکی ار زبمآ عیجشت « شم هلبرایاو و ط هنیرارکسع مالسا كر هم هکی
 كمعاهدافتسا ندههرکف تلاحوب یدمش نوجما قراط .یدشلک هناملغ ودرا نوتوب

 ندسس و , یدکلا لاعاب ینعفانم كلەقىلخ « كمر تقو هدر شو . یدمزال

 -روق) یر کید «(اریولآ) یلوقرب ,شمریآ هلوق چوا لاحرد یتسودرا دایز نقاط
 ورضوط هنتخاپ كنيرللارق طوغ « هب( هلطبلط «دهلوط ) هدی_رکید « (هبطرق هود
 .یدشمرو دارق هفوس
 ك ( ل هسف ) رهش یرلکدتا طض فالیا a و كرامالسا ۳

 یلتدش كقراط دنس راح (تهملاد | وغ) هوا . یدیا یرهش ( اییچُا ) هدنبض
 یفیدلوامکحتسم تیاف رهش .یدراشمنا اجلا هیاروب راطوغ ندیا رارف ندنراموم " 



 یوم خیرات ۱۳۹

 اوب ماقتنا صرح «رویک هللا كنيراسیر نابصع تموکح .یدیا هدنجما
 ه «قیردور ىلغوأ كم رودوب هت هل زا .یدروفار هدنجا ا یایایسا

 . عولخم وب طقف < شلآ نداچشو یتموکح تخت قدایالپوط رارادفرط قوچرب
 ٠ ماقتنا نده ردور كرديا لکا توقرب ناتمهسرایدنک هدیرللغوا دارادمکح

 . ندیاتمواقم یشراق هرابرع ردت هنامزوا هدنسهرآ راقفتم وب .یدراشمهتسیا قلآ
 . نوجا قلا ماقتنا نده ردور «نهملوژ . یدروینولو هدنهلوژ یسلاو (اتوس)
 ۳ دا هلراصارتحا یماس < شمهتسبا كجا دانتسا هنتوطس كرابرع
 ۱ كنابناسانوتوب «بلطوب زنکلای .یدشلا بلط تنواعم ندریصتنیسومقرایمالوا

 . رکف رب قیم یصننبیموم .یدشمریو تبیپس هنسالوا ضورعم هنسالیتسا برع
 . هنارکاذم لاحرد زالوا رولوا عقاو 7 هسدنک :یدکتاع هوس
 ۴ < فبطل یک بروس یملفا قرازاب بوتهمر ه(ماش) نادف زر ط ۾ کبد هریک

 3 یک یاطخ یرلغاط «یواح ینانابنرطعم یک ناتسدنه «یلتکر ب یک نم یناریوط
 1 بذاح و كناسوم . یدشلا ناس و حت تکلج ب ولع هلرلئتدفم

 1 ییدردنوک هنسلاو اش رفآ 6 دىلو رار هلکنو .یدلکشم كب كما در یفىلكت

 ۰ یتایح كمالسالها نانولوا میدوت هنیرادتقادب «ینسمالوا راجود هتناها هدنامیلعت
 ۳ دعا فلک ىسەم وشود هڪ ا نوجا قماعا کل

 3 ۱ اف ناسا ارکوص ندقدلآ ی المت كل هفیلخ ربصتن یموم
 3 تردا توفر قافوا هع كدایزن قراطیل هی رب ندنناطب اص یتصم نوجا كا

 1 هدنقوم (هربزحما) < هدنن ونج كنابناسا هل وذ قافواو قراط ءشمرو 2 ردق

 یت راک زامقیج راقح ههرف یا (0۱۷۱۰ ۰۵ ٩۲ ) یدشمقبح ههرق

 ۳ 2:۱ ی و ندکدتبا رسک یرادیما تمجر كنبرارکسع < شقا
 . اوج رلایاق كسکوب « هدنیونج كنهریزطا هلتوق قافواوب « ارکوص .یدشهالشاب
 ۱ و ندیا لكنت رفظ دبا رب یدمرسو یعسط هتتایرفظم « شمروق هاکودرا هدنر
 ح .یدشلرو یعان (قراطلالبج) هغلایاق كسکوب

 ۳ ۱ با طوغر هدنمسا ریه دون هل < یسلاو سلدنآ كه ردور لارف هداتناو

 «  شمریو رارق ههمفادمهدلاح یفیدنولوپ توقریزآ ندنککر ابرع هدتیعم «تاذوب
 . دادماندشردور ناولو لوفشم هلبا نیکست یرلاغوا كناجش و رادمکح عولخ



ae oraرا زی نیت چه نرو  

 O OTE A اف سا نوح ورا جو کم

۱۳99۳ ۳ AE a ar a 

 هرلقح وح قرالآ 1 هلا هراب لاک ۰ شەقىح یراشبط لاحرد

 «دل و «یراکو و كا .یدشهروس تموج یدرد 0

 ۱۲ قفالخ بر و قرش «یرود تاحوتف «رلیوما

 كوو لا كيرع .یدروولو هدرلناسحا كوو كب هارعش رار هلا یفلرابچج كالادبع

 سیف رارعاش و . یدرلش شت هدننامز كللادبع ءررج و قدزرف هلا لطحا ندنرا عاش

 ر تقد نایاش هد ةسایس ېک یرلکدتا نیز هللا راکفا هد زک یاسل برع هلبرارمش میدب و
 نایتسرخ لطحا . یدردیا حیجرت یلطحا هدایز كا ندرلن و كللادبع .یدرلشلا اا هفظو

 .یدردبا بلج یتدسح كرلمالسا رکید رابتعا ینیدلوا زتاح هددز هفیلخ نوجا یغیدلوا

 نودروف رب نص هلرلن وتلآ قالراوو یر هنن و « ريك هلا كر 1 فیرظ تا لطحا

 كن هفملخ هدلاح ینیدن ولو بارش هل هاد هلماد هدنلاقتص ندمرو رخ ب «راقاط

 تافاکم هدماشه ۰ شموقوا هیح دم رب هماشه یغوا كکلملادبع «لطحا .یدررک هنس هراد

 نوجا ینیدلو زستیما تیاغ یلافاکم و للعحا . یدشمریو شوموک مهرد زو شب قرالوا

 یغیدلوا ناستغا رام هوو و هدندزن هنیلخ لطحا . یدشمتغاط

 وا كنسياحور سیر < ردیا تاعر هنطاضنا كنند یدنک هدلاح

 «یدشلدنا سبح هداسیلک هدنسهعفدرب قح .یدرلبا دابقا هنس ص

 قوح رب داوو كکللادع
 ى کلا ربع

 ندرلنو طقو <شلاقیدالوا ریو ی راغلم

 ۳ 9 .زوک كللادبع هاتهح ييدلدبا بصز فاخ ندنف رط یردب

 نر ردو یردب «دبل و .یدشک ولوا تعس هدبل و زاماباق راباق ی رل

 كا كتمالسا ینامز طقف . یدلکد كلام هفاصواو 6ذ

 كللادیع نب دیلو كرلو ءاناسا . یدشلا لیکشت یتاحوتف رود قالرا

 لرصمهلبا اهرفآ یشیا كليا زالوا رولوا رادمکح «دیلو .یدشع ولوا طبضهلب رما

 نر زعلادع ىسەج ومع هادلو رصم هدهرص وا . یدشلوا كمر دشلر یتسهرادا

 نکریلک وضغوط ه(ماش) نامعنن نسح یځاف هرر .یدبا ا
 زب زعلادبع یمظعا مسف كعانغ ییدربتک ندنناحوتف هرب رب «شماوا هرصم

 لوق ندنفرط دلو هدنندوع ه (ماش) نامعنننسح .یدشع ولوا صغ ندنف رط

 در باوجطقف ءشمهتسا كمرو هناممنن نسح ینکلملاو رصم داو .یدشلدیا

 رودر كوو « تاجو و .یدشلا ناعآ یربصنن یس وم هنکلبلاو اش رفا هحینلآ

 .یدشلا لکشت همدقم هناحوتف

 ینیدن ولوا ناعت هنکللاو اه اش رفآ رصت ن یسوم ۱
 دا, ۰ را ۰

 شاشتعا 91 دلو وب .رلطوع ءدایاتنا 1 دا نیل هم رمل یا ی و



 یوم خیرات ۱۳

 1 .دبادآ یشرک ات «كمر دکو د هل اقشنحنم یهمظعم همک یکی یدرتسوک

 ۱ 11 اقا راتبانج یک كعريدسک یتشاب كريب زن هادمع هدلم ر سدقم فلاح لک

  هقشاب ندهطساو ر یون ید « رووشود یدام تیغ كللادع . یدشمر دتا

 ۱ لک «هتبدم هنیرزوا یداهش هلریزنءادبع یتح . یدزغا قتلت یتر
 FF عیدالوا هفیلخرب زجاع هدنم وکح ٌرادا ءن » :هدقطنرب یکیدلیا داریا (ه ۷۵)
 3 . كتلموب . . مە هزکب چیه ه هفلخ زسرب د ورسلقع . کد هدهفیلخ رب راک ایرو نهادم

 1 . كنيرجاهم < زس .ردحلبق هدوا هسراو جالع رب ولر نوجما نامأت ینتعاطا
 ەر. کیرومروک شا چه یک رانا طقو ؛زکسروسشیا طرح ینفانم

 | تبا .زکسروبلوا لماع هلباایاصووت کیک طقف ا زكر ودیا هیصوت خواصو

 ازا كنا وه اکب ؛ مک ره ندزکحما 1 | رامتعا ندنا و «هک مر وم ایوس كردا مش ههللا

 3 .یدق و ی اعر عطف هنید كکللادع .یدشعد «!غجاروچواینس افق هسردبا ثح

  ءزاپتما رب هدنقوف كنوبن ینسیدنک « ردیا دع هراچ رب لوصو هدصقم «یرد
 . راهظا قرالوا هعفدكليا یرکف و «جاخ یسلاو كکللادبع .یدرلبا دع كلام

  سوضرا»:هکیدروسید جام . یدشلبا باطخ هيد (لاةفیاخ) هکللادبع «شما

 ۱ هکنوح ؛ ردقاف هنلسهواسا «هکئالم «هفیلخ هدینابر دزن .ردعاق هلتفالخ قحمآ

 ق «شمر دا هدحس کوا یهکئالم «شکادای هلأ 9 ىدا ترضح قح بانح

 1 لسد هدیهکئالم  شغاب هفیلخ كرءریدنیا هضرا ارکوص « شما ناکسا هدتنج
 ۱ تاسعح .یدردک هنشوخ هداعلاقوف كلكلملادبع یالبوأت و كحاح «.ردشم

 ٣ تيس هتسعا ےک رجب هبا ر یف < یدام فرص ككلملادع «تءراتم مدع می

 هبا مط هل یبهسمک رب یکیدتیا وفع «زامروط هدنزوس ًایمطق كالادبع .یدررو
 ِ یالوط ندنکیدکید زوک هتنطاس دعسنو رم ندنسارما ىح . یدرر دلوا

 رب هدهسیا شمرو ناما كردیا حلص دقع تیام «شعا ه رام هلسیدنک كل ادعع

 توق هدننامز كللادبع . ىدشملا مادعا كرهريتك هنر وضح هلباهلبح ارکوص تدم
 3 ددشت ینلاظم «ناربیدنرآ یغلراج نونوب ثکللادع . یدروسدیا هاغ هقحاعاد

 ۷ شم ریدتیامادعا یشک ۱۲۰۰۰۰ جا .یدیاجاخ هدوا هکی دراو ینواعمربندیا

 . كجا .یدشع ولو نداق ۳۰۰۰۰و كکرا ۰ هدهباختسج هدنساسا یافو

 1 . ,یدشلوب تمسو اهدتاقرب هلدسح یسالوا كلام همیابط نبع كک الادع «یلاظموب
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 ۱۳۳ قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف رلب وما

 « شلوتروق هدنددراپ نایررو هسنازیب هنیرزوا یترفظم یلوطانآ كللادبع
 .یدشلوا یرادمکح رب توطس یذ كا كننامز « شنا نیکست الماک یاشرفآ

 ارجا سوفا ریرحت هدر. ثاللادبع هجتدیا تک تمسو هجرد وب یتموکح هوما
 هن یه « ناوبح « جافآ « نانا نوجا قمالک | یتادراو كنتموکح «شمریدتا

 راملسمربغ ارکوص ندکدلدیا ارجا سوفا ریرحت . یدشلدبا رب رحم ین هسراو

 طقسو لبلع «راقجوح «رلربسا «راندافز :کلایندنو «شلدیا عضو جارخهنیرزوا

 ترد نوا ارکوص ندننافو رببزلان ءادع «كللادع . یدشلدا رانالوا

 .(۸۷۰۵ ۵ )۸٩ یدشل !تافو هدنشاب شعلا كرهدیا تفالخ هشاب زکلای ردق هنس
 قالطا یسنائ "یاب كنتموکح هیوما كلادبع یر واتس کار

 یرادمکح ردتقمو هرایوما .یدمال هنعولوا

 -اربعا برع ردق هحنلک هتنامز كللادنع .یدشلا ربع هلبا یا تانا

 .یدربلمالل وق رارومآمندیا ملک هلیناسا ارسال ووآ هدرات الو ندا لیکشت ینقل روط

 یلرب فقاو ههعور هدماش « كراطق تموکح روما هدننم وکلا واود یصم

 اود كالادع .یدیا PT كرلتالوا اشا هب یمراف ناسا هدودقایع«كرات اتسرخ

 یسیمسرناسل كتکلع یەم رع «شٌعما مادختسا رارومأم مالسا الماک هدشوکح
 دهدننطلس مسام یک یتیدیا یاحالصا و ماند و هرادا . یدشعوف هنلاح

 ر فرص یتوالخ < كمر دتا برض هراب رب ىم صاب «شلا لوق یزارط

 قجاراتروق ندرلتاقر « ندرللالتخا یاد یلود یک كمر دتا لش هدصخش

 هعوقو هدنسهاس جام ًامسق یایقفوم و كکللادعع ۰ یدشلوا لثا هوم
 .یدکلام هرادتقار كوبوب هدروما ءراداو تسایس طقف «یدلاظ «جاج .یدشلک

 هناداقتعاو نیناوق «تناطفو تیارد هصاخاب ردق هجولوارادمکح «كللادسع

 رذلو و هدنقالخا تنطلس قوذ ارکوص ندقدلوا رادمکح .یدشما زبع هلتاعر

 کم اكل رستمرح یشراق هسد زالوارولوا هفبلخ نکدونوروک عبا هحرد كوصهتعب

 لاشفتنا ثتواللخ هیس دک هدو رص یتادوقوا مرک نآرق ىح 8 یدشمالشاب ِ

 قتدا » : ًاباطخ همدق مالک قرایپاق یعرک نارق لاحرد كاللادبع «شلدیا غلبت
 يلزرستمرحو یشراق هع رک نآرقكللادع .یدشعد «!ردمتسانم كوصو لک و



 یوم زیرا ۱۳۲

 ۲ روطاربعا سوناشتسوژ هدهشطنطسف

  TTرا تادخا تاک ۱ ۳۳
 فرمتفا د اا ا .  ade 1هک ب

 3 یسهفی مرک نآرق رب هللا یزای یفوک
 | راتووالسا نایر دشل رب هبانکبلک هدانناوا. یدراشع ا برح نالعا یشراق هب هفیلخ

  هدكللادع اذک . یدشعالبوط هد( تسابهس ) یسودرا سونانتسوژ ریارب هلبا

 3 .هدنتب ودراکیا«شمرب وه او م ندم یشدراقییسهدناموق قرایالبوط ودرارب كوو

 اس هص رص روطاربعا « شلوا بولغم یسودرا سنازب هدهمداصم نلک هعوقو

 السا هفلنوغزو كنسودرا سنازیب هدهبرامو . یدشلا رارف وغوط هنرللح

 ۴ نو ندرلنووالسا سونابشتسوژ . یدشلوا بیس یراغنا كرت یودرا كرانوو

 | رر میسج هدنزفروک ( دیمذا ) قرایالپوط ینرراقجوچ ینراقلوج «شلآ یماقتنا
 ندیا قس یرلتواعم ةت رنک. هنا رلد رع .یدشمر دک ود هزکد ندن رز وا اياق

 سبب ِ اطنآ e كيب یدب ندرانوب «راشمر و یضارا هرانووالسا
 .یدراشم دشل زب هتسهطا
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 ۱۳۱ قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف «رلءوما

 -رداب یرلناصع یهدنرادودح قرش كغلروطاربعا <« جاجح ۱ ا

 . ىدشملا هجوت هرغ ىنرظن ثللادع نکیا لوغشم هلقم ىر 8

 با ریز نب ءادبع یسهفیلخ هکم یرلتوق نوتو كنسهفلخ هبروس هقبقطا یف
 لالقتسا نالعا هدرلیر رب هلرابلسنازب یهدافرفآ هدهرص یفیداوا لوغشم

 كوبوب ینامعن نب نسح نوجا دیبأت یتیکاح هدرلفرطوب كالادبع . یدراشما
 ریخست یرافرط(هحط راق)و (ناوربق) « نسح . یدشمتا قوس هیاهرفآ هلتوق رب
 هراداوقیوشتیرلیربرب هدعب «شمربحاق هسلدناواملحس یتسلاعا ارکوص ندکدسا

 بولفمهدننک رح كليا یشراق «هنهاک ءنسح .یدشملا تکرح یشراق ههنهاکندبا

 هنهاک . یدشا تکرح رارکت هبا هدادما هوق ینیدلآ ندکللادبع طقف شلوا
 هنیرزوا كلو .یدشلآ ربخ ینکیدبرابا هلبامنعرب ییطق هعقدوب كنسودرا مالسا

 ندزب كرابرع» : شمالک آ ینرادصقم هلرابرع هنسهلج قرایالیوط یرابربو
 ندرلربق هسا هز .زدقملا یرع راه رخ «كعا لاغشا یزعررهش «یش یرلکدتسبا

 زوک هزمتکلم كرامدآ صیرح وب زب .ردقوب یموزل كئیشرب هقشاب ندرلاعصو

 . ارکوص.یدشعد «از, یا بیرخت "الماک یرلرهش و نوجا قلوا منام هنیرلهمکید

 و .یدراشما عطف یرلجافا « بارخ یراوآ ء راشملغاط هرازهش ییئاق هررپ

 قرالوا ریکلد ندنابیرخ وب یسهفاک ككرامور ناروطوا هدافرفآ یلامش ندبس
 یتح .یدشهرتسوک تناتمر كوو یثراق هرلبرع هنهاک .یدراشل | احتلا هراب ع

 < شما میلست اک | ی رلتابح كرهردنوک هناي كنسح ین راقجوج لوا ندهراح

 رلبرع هدهبراحم و .یدشلوا فلت كردیا ارجا هبرامرب شهدم هلرابرع ارک وص
 یسا كربلامور هدنابم وب .یدرلشعا طض الماک یتسلاوح هر رب «راشلوا بلاغ

 احلا هنسیدنک یانب مش و هنهاک .یدشملدیا طض هدیماس ورا ( اردسس )

 .یدشل ادع هاک

 هدثاللادععهدهرص یفیدلوا لوغشم هلا سیسأت ینذوفت هوما هداق رفآ

 هرزوا قلوا ندنسهلح تاحالصا و .یدرولوا لوغشم هللا تاحالصا هد( ماش 2 3

 یموزل هنیرایدنک ردقهنامزوا رامالسا .یدشلدیا لیدبت نوتسب تاکوکسم لوصا "

 ارکوص اهد : یدراربلآ ندرلیناربا هلرالسنازب یاکوکسم شوموک و نوتلآ نالوا

 مالسا زکلای هسیا كلملادبع « شلدیا برض هراپ هرزوا قلوا نهتنازیو برع



 یوم خیرات ۱۰

 3 بز ذوب . توا» : مج وبا « شعید «؟ اتو ا ونو تایوتف ردو و نده

 ۴ اقوا شوم وکم ھر د كرب نوجا كنس طقف .ردجيه هدنناي كنهیواعم مهرد

 : .یدشمهمهر و باوج چهرا ‹«شکا هنکواینشاب رز نا هح رو یاوج «. ردشر

 3 عياض یسهساس تیمها كن(هنىدم) هلا (e) ام ندننداهش هاریزنا

 . توق نوتوب كتموکع طقف « شلدبا اا امظتنمهنس یه جح مسام . یدشلوا

 3 هرات هفطو یسهررزج هش ناتسبرع شر یدشلا لاقتنا ه(ماش) یتساسو-

 3 ۳. هقشاب رلودرا یلتوق ندیا لکشت هلسوف تممالسا ءشعا اأ یس

 1 . یدشمالشاپ هکعا

 كالا رع و عا
 _ ك( همظمم هک ) ارکوص ندکدتیا طبض نهکم) جا
 1 كب یسلا اھا یهشد هفظووب . یدشلوا لوغشم هلل ریمعت

 | كسکولا ندهقبط رب یداعلا جاحح .یدشلا نیمأت یتساعازاق ترهش رب كونو

 ۲ دارهربدتا صح هرایوماف رص یتفالخ هلص وصخ .یدشلوا لصاو هتعفر هبتمرب

 دخ ییدتیا هنادناخ هوما كجاجح «یسالوا قفوم هفمریدنولو زسبقریتموکح
 لی كجاحح ءررج یرعاش هلوبو كا كتنامز یتح . یدیا کوبوب كا كراتم
 ۰ هجرد كوص كکللادبع هحدم قالراپ وب « شمزای هدیصق رب نوجما یتایرفظم
 ۳ ا هلازا خوب كکللادبع « جاجح . یدشمقص یاج
 2 هحرد دا وص یثراق هر رج كاللادمع «شیردن وک هر وضح كکللادىع هلسهطسا و

 ۳ الو ا رب چنه كیەفلخ ریرج .  ید شم ولوب هدهلماعم دراب
 1 هدنشاقبح هعفد یجنحوا طقف :یدکلا دع تکالفر كوو نوجا مد یه

 ۱۱ ۱۱ یسبدنک زاموقوا روقوا .دنصق ر كج دك هنشوخ كکللادع
 3 رکفر طبسب یادناموف ر ردتقم یک جاحح «كلملادمع هفام عم . ىدا لتا

  یسهعطق زابحح هدانا و . یدیا شیدا رود هدهحرد كجا ادف هتاقر

 . شاشتغا اياد یک ناتسسو ناسارخ < قارع كللادع « شلو تنوکس الما

 ا راب کی وب جاجح . یدشللا ناصت یجاحح هراتبالو نانولوب هدنلاح
 3 هفوکو هرصل . یدیشمرتسوک تدش رب ةداعلا قراخ <« یرکسع رادتقا ر كوو

 ارکوص لدقدریدشناب هلتدشو ربج یرارکف هنایوطالتخا و لوحتم كناسيلاها
 i .يشطا فوات هد یرل عش .ندیا نک رخ هدنملع رلیوما



 ۱۹ قفالخ برغ و قرش «یرود تاحوتف «رلب وما

 رب هرلنا 6 شنا لاها نهطساو ندیا نیمأت یتیقفوم كرابوما « ريز نب هللا
 .ن هلادع قرالوا یکلد ندهلهاعمو رالفارع . یدشمهل وس یکجهمهرو هراپ

 كريز نا قرانولو هدتناها هسعصم « راشعا قاشا هلا كالملادبع هدنملع درب ز
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 ےس

 (م ۸۱۲ ۰۸۱۹۰) یدغاک جارخ

 هربخذ یرارابنآ هدنسانلا یسهرصاح (هکم) ریز نا .یدراشلوا بیس هتکالف 5
  PONT ESTEEبک PSEA ETA OI E ۷ PEDE ION POT NE كوو ندنتسخ «شمهعا عییزوآ هراندیا هعفادم یتسیدنک هدلاح ییدلوا ولوط هللا

 ده

 مرد كس همهجونا ییز نبا نول رب هروک هتیاور . یدشلوا راتف رک هتکالف 3

 ارکوص ندکدتیا رکشت هنسیدنک ییالوط ندنطل وب مهج وبا « شمزیو شوموک 3
 رک مدشمتشبا «ماح» :كرهشود هتربحندن و یی زنا .یدشع,ا انتودمح هدهقح بانج 1 3
 چیه یهیعع وب نس نامز وا «.شمریو شوموک مرد كيب زوب اکس هیواعم "
 یشداق هه رد كم هلو یدمش . كدشمانوا هلس نون یتح « كرديا دع ندنلییف 3



 یوم خیرات ۱۱۸

 جا یار 3 رب ز نا. یدشلاق ز زکلاب باب هلا قیفد چاق رب رببز ی هللادبع قترآ

 هللادبع . یدشمرو رارق هب هعفادم رک هل (هبمک) ۰ شمهغا باغ یراسح هن

 هطاحا هلب رکسع رصهو ههروس ندفرط یه هبمک . یدنا درس E تالا و كرا

 هللادبع هدهرص ول ی ا یدروبغاب هفا رطا یک هالیس 1۳ شهدم رلشاط ۰ رورنول

 اجش یریبز نا هم رج و .یدشاق هدنجا راز او یزو ءضشعا تباصا شاطر هنشاب كريز

 ی ۰ یدروسدا موګ نشد هجرازو ندرلواق ناو و . یدشماع وقیل آ هن ندنزارا

 الاق بات یب هدنتل ۲ رلشاطناغابی ی کر وا طقف < تل ا هد« رزوآ رانا ریز ن هنلادرع

 هتسیا كتا هعفادم ی رابدنفا قران ایاق هنن رزوآ ۰ یسهلوک ییا كرز نا ةه ىدشمل رس هر

 اج ۰ شسک یتشاب كرز نا 6 تبع 4 ا هدشساتا جاہ ê یدرلشم

 ءا دج كرکید هناا ین رازوک هدنکوا یئاب لناق و كنمصخ ۰ جاج . ىدشملا دقن
 لات رب شهدم هد(هکم) قترآ . یدشماللو هب(هنیدم) هرزوا كلردنوک ء(ماش) ًامیرس

 كريز نا « رویلیریک ندحلیق .الماک یرارادفرط كریبز نب هتلادبع . یدرویلوا امرف مکح
 ۱ یررکسع هروس . یدرو ر دنابوا یامداش و رورس هدنیلق كن رانمشد ینافو هعداش

 . یدرارویقارب هدنجما رهلولو یتقافآ هکم هلب لا دض «! رکا هللا » : زاع وط راب وط نداوج

 و و كنبرود نیدشار یافلج م یدروسروطوا هد(هک.) هدانا وا هللادبع یغوا رز صح

 3 والا ناشوج هدرلقاق وس طقف . یدرویماا دلمق می مر طقسو لیلع یس اچنس هدب رز 5

 هلا هناراکماهنتسا روط در ی رارظن لبلع « شغل بلخ یتقد رظن هد كنا یامداش ءزاوآ

 امری هنب رزوآ ینافو درز نا كرا هثشن و نو و ارت :یدشلا لاّوس یابسا درک. د

 9# هلا رورس نیع "یندالو كريز نا هلتقو . لاح تام ها ] تایم » : هجدسشیا یتخیدلوا

 ٠ ىدعملا رأت نایب هد ۰ روسای لک نوا يدا Ey مالسا لها نایالشبقل ۲

 5 ۰.( ) ۷۳ ۸۵ 1۱٩۲

 زید نوتبسب قترآ یالادبع داش هدنساتنا ین صاح 5 هلریب زنا

 3  .دنفرظ تدم و « شعا تفالخ هنس زوقط ریز نب هللادبع ید قار

 8 ۲ یخ یارحا هدنروص ی رس ر > كج هدیا نامت ین داحا كنتهوکح مال سا

  هدافتسا ندرت چه كرلنوب زا هدلآ رلتصرف قوح رب كحهبلیا لمست ینسعا

 تن ی هلا یاتمو تاس ء یلاسبو تعاحش رب ز ن هللادىع . یدشمهمهدیا

 : وم كربز نا , یدشمهمهرتسوک رادتقا رب كولو هدتساس طقف ؛ یدشما

 ۳۱ ۱ ارادفرط هترایدنک يتوق ءداپ رایوما « ببس مهم كلا هنکل

 ا یزدی هدهجرد كجءهرک هنمکح راس لثم یتسخ یسدنک هدلاح

 . هنلغ هراتخ هلشواعم كنلاحر قارع بعصم یشدراق كربز نب هللادسع . یدیا

 ۱ | كنشدراقیناح ررباک اقارع <ش۶اهراداهنمات ی ردا ر ینسهعطق قارع ارکوصندکد تب

 دبع نامز وا . یدشلا فیلکت یتسعما صیصخت شاعم ررب هرلنوب كرءهربتک هنن



Oزی تک کر شب  

 یو یمن یاد دی نم یا کا یک عین O یو بار تا س
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 ۱1۷ یفالخ بر و قرش «یرود تاحوتف «رلد وما

 رب كونو نوجا كلللادعع ىسام ولو هدنلأ رییزنهادبع كن(ةكم) هققلاف

 ةمک هدنمسوم جح هسه . ید ماج یتارثات یونعمو یدام نایز و .یدیا

 هکدتشیا یتاریقح کهدنفح كاللادبع كریزنءادبع ءقلخ ندیا ترایز یهمظعم

 نوجاهلازا یروذح وب كللادبع یتح .یدرارویبدیا عیاض ین راتمرح یهدنفح

 هلأ ی(هنیدم) هلبا (هکم) طقف «شمشیلاج هفع وقهنلاح همظعم بک رب کی ی(سدق)
 یرییزنیهادبع ندییسوب .یدشمالک آ یفجهمالوا ذوفت بحاص هلیقح هگدم رک
 . یدشم رو رارف هفرص ی وقف نوتوب نوجا كا بولغم
 وق ودرا كجمدا تکرح هنیرزوا هکم كلملادبع راک َِّ

 ندههروس جاهم .ىدشملا نبصت ینسوب نجاح هنغلبادنام یک

 هد(فّلاط) تدمرب ,شمک ندمنا ثاریا ررضر, چیه هی(هنیدم) شما تک رح
 رانیفآ هنیراوج (هکم) كردیا عج هیهطقن وب یتوق نوتو ارکوص .یدشلاق
 . یدراشعازاق تقفوم اباد یرارکسع كجاح هدرانقآ و .یدشمالشاب هنسارچا
 - رکسع ندا یشاحت ندکمنا برح هدنراوج هکرابم هدب یدصقم ندنو كحاح

 ارکوص ندکدلبا لصاح هیونعم ٌموقرب یلساسا هدنرالق .كعاهلازا ى

 هلمات ینوقروف و IRS «جاج هققلاىف .یدکمورو هن رزوا(هکم)وغوط

 .یدشلنا هرصاح ی(هکم) كردیا تکرح ند(فلاطر ءشعا هلازا

 همك نده و . یدشمر دشلر هنس هم (سق ونار "الماک ین رلت ۲ هرصاحم « جا ۱

 رلدجاح هدلاح یغیدلوا یمسومجح «هکه د هج رد وا ۰ یدروس ر دغاب شاط اب دام هب ال راوح هلا

 - اف هتخادنا ردق تدم هن رزوا تاکش نلیدا 0 جاع ۰ یدرارویمهدآ اغا یناوط هفظو

 ` یر ندآ چاق .یدشلا ماود هغ وط هشاط رارکت یهیمک هدنبیقع طف « شمر و هلص

 الغو ط ۸0 ندهد ری هنشاوا تار یمظعامسق كن هک هدنساتنا هرصاحم ندا ماود

 هروبلوا فلت ندقلحا یعسق رب ۵ نده رام یمسق ر كن روصحم . یدشمالشاب هغلوا ادرس

 .یدیآ هدتعضور لکشم ریبز ن هللادبع .یدروسدا قاحتلا هنسودرا كحاخ هدیمسق ر

 لاک فلکت # 0 شع ولو هدنفسلکس مملست هرب ز نا نوجا هدافتسا ندنصرف و جاع

 ن هللادبع . یدزو دنا دناز هلوک ندنوک تلافسو یقاخآ هدر ی 1

 در اخ روم ضعب ٠ یدشلوا رو هفمتغاط هنب رلشادق رآ ی ‹ شمر دسک ین رس ز

 یتسهفاک كن و ما یغ.دلوا ول وط هلا هربخ د و قازرا یراراسا نونو هروک هنتناور

 رارابنآ ایوک  شمتیغاط ینیردق یجارویوط ین رلنراق یجنآ « شما میزو هنیرارکسع "
 كرببز ی هلادبع . یدشغا داقتعا هنکحهبک للخ هتنراسح كن راشادقرآ هقدنولو ولوط

 .یدروسدا رارف هنسودرا جا یظعا مق كدارفا ناولو هدنتیعم :یداآ هدومب قمواقم



 یوم جرا ۱۱۹

 ۰ ندکلیاو نوجا ييدس و مس و كنشد راق «ربب زن هللادىع . .یدشگ رس راس |

 ۱۳ ۵ رازکت هال ینکبددک ندلآ كن( مرصب) طقف شا لو
 ۴ 0ا كاصصم «رابل هفوک ناحاق ندنلاظم كرات هدهرصو هتشدا .یدشلوا روح

 نا «شمریو تامولعم هنشدراق هدنقح یلاوحا هفوک بعصم .یدرلشغا اجتلا

 ِ .«ودراوپ .یدشما قوس ودرارب نوجا یطض كنهفوک دلردبا هدافتسا ندتصرفو
  مرصاحم كن ود را ءراتم یتح .یدشلا قسضت هدروصر یتدش ینسودرا كراتح

 ِ یدشاوافلت Î ۱ قرایالک ۲ ینغح هممال ور وقندنس

 . قیدصت یتفالخ كريب زنم هللادسع یسلاحها قارع و هف وک ارابتعا ندحرات و

 Se نٿا نیم یسلاو قاع اتافاکم هننای رفظم یشدزاق «رب ز نا :یدزاشحا

 1 : یبز ۱. ىدا زومأم ترا هدهتسو رادا

 راه هحنلوتروق هدندقر شهدم و «ندرات 9
aیدفلا ناشر | دور كو و هدنرزواقاعو , . 

 ۰ نوتوب كللادبع
 . كن سل اها قارع

 8 ۶ 7 ف 1 9 ۰ 5۹ ۰ ۳

 هه یدشمر و هليا هشادنآ رظن یش رفظم قا رع كريز نیا < یناعس هرم زن هللادسع

 ری یب ہلا ربعو كالا ربع

 ٠ كريز نب بعص < روتسیاكمرىتك هلوصح تدحو زدم کج < كلم ادع

 ٠ كمربتک هلعف ندهوق یتسوزرا و هسا یا وشآ كقلخ ندا تیاکش ندنلاظم

 1 رجا لاصحتسا یدصقم و كللادبع . ىدروسديا لیکشت بس ر نوجا

 ۳۳ ا ا ا راح رب ننهلهحبتن هلبا لت كنعصم هد(هرصب) الوا
 قاتم یرفظم و .( د ۷۲ ) یدشمریدتا تعیب هتسیدنک قارع نونو
 ۱ كکللادع . یدشعا تدوع هههروس ا ا ندکدتا هد هد ن(هف وک )

 3 دم دلو وارد سه كنلاوح وب «یعا طض اوج هف وکو قارع

 ا یسهمدقم كتقفوم رب كوو ىنا هدلآ یتسیلاها نالغرب
 | كنیقر ارکوس ندقدردشناپ یتسلاوخ قاع نانولوب هدنلاح لالتخاو ناصع

 و هدوا ًاتاذ .یدربلسهورو هللا یوق نوتو هنیرزوا (هکم) «هنتفالخ زکر
 . ندکدتیا لاک | ینسهیرفس طئاسو هدنرافرط هیروس «شمتا ذاختا ساسا یرظن

 2 ا ب ا (هکع) اس



 یی ST n یک یا نوت اف ام او

 زن ست دیس

 هاریز ن هللادبع « هديا بانک ۱ ذوفنرب كوو قراریدصاب

 ۱۱۰ یفالخ برغ و قرش «یرود تاحوتف ءرلبوما

 رایولعهدیسلاها قارع «رویبدیا تفالخ یارجا هدناتسبعربزنهلادبع «دوبلوا "

 قرالوا عا هنناه وشت كرات ناقبح هاب روا هلص یمقتسم كنسسح ترصح هلا

 .یدروسعا قیدصت ینتفالخ كريز ن هللادمع هلا كللادمع

 هنمأت ىلع ی دم ماما نالآ ییمات هشنح نا ؛ یدلکد هنما یدنک يا و دا راتخم

 قیدصت هدقتفالخ كربزنا «تاذو تح .یدرمشم هلا یسهند تبالص «هیفنحن أ .یدنآ

 هلروز هنسیدنک « شعالاقای هدنسانلا جح رب ییهیفنح ن دم « ریز نیا طقف < یدشمهتا

 هوآ  قافوا هدشاب یسو وف مرز هع امالوا قفوم هنسوزرا ۰ شمهتسبآ كمر دن تعب

 هتشآ .یدشمر و رارق هغه یر د یړ,د هدر دق ییدعا تعس هدف رظ یآ کیا ا

 را ۰ شمریغاج یراتخ هن دادما ندقایع 6 هشنح ی دم هدهرص و

 .یدشلوا صالخ ندتکاالف و هنرزوا یضرعت هدنروصرب یآ +(هکم)
 رولوا رادمکح ( ۸٩ - ۹۵ ) كللادبع

 راتح «ندنقر یاو هدا لوا زالوا

 ۳ و لمف . یدشمهتسا قلو روق ندرم ز ت هللادبع هلا

 ارات هدنراوج ( لصوم)ودرا ییدردنوک یشراق هنمص>
 یابصع (هف وک) هده رصوا «راتح .یدشلوا بولغم تن را

 هدا ورم یب كالا ربع

 لا یکسم كکللادبع

 (نوتلآ ) هرات هدءرص و . یدشمالشاب هکمشکد نو یرکف
 - رادفرط ىلع ترضح یسّمیا هلماعم هلبا لح یشراق هنیراتمشد
 هژراندماهلارتشا هنسه راح ( البرک) راتخ هسرزواكنو «شلوا بج وم یایاکش هجمرا
 نایب رک ص لخت ندلاتق شهدمو .یدشه رک ندحیلق ینسهفاک «شعالیوط یتسماسا

 «تعصم نامزوا .یدراشعا رارف هنا كصصم یشدراق كربیزن هللادبع «راثلسهدیا

 تنمیلستر لوبو یشراق هرلسداف بعصم .یدروسدیا یلملاو هرصب هنمان یشدراق

 كننامر یک هتیکس یزف كنسح ترضح « هشناع یزق كت هحلط : یادواره

 هدنروغوا یرلهجوز « تاذوب ندیا جاودزا هلیلاح ٌهمیدب کیا زات او کف
 تغالب 4 یسانتتم نسحن هصااپ «هننکس ندرلنو . یدرونولو هدنافارسا ولردیه

 كمعصم . یدیا لفحم ارعشو ابدا یسهناخ كنهنکس .یدردیا زی هلا یسهنافرظ

 یرابجنا ود :ریرمس رانا هتیرزوا كنسبق «بعضم .یدشلوا یزیقرب نی
 كمرتس وکی راقدامالراپ ك رام |هدننابیتسح كعنق ؟مر ویې رس نوچ هس رزوا كم زبق
 هنس هنس «شهروکن ک رو وا یهشیاعیسهجوز نوک رب هن بعضم .یدرید نوا 5



 یوم خیرات ۱۱

 . هدوجو شاشتغا رب كوبوب هدرهش « شمزیع ندجلبق یراهلیق نیمهتسیا كم
 ب «شعا تافو هلادبع یغوا كصاملانو رمع هدنساننا شاشتغا وب .یدشلک
 شابا نفد ههاخ یتلدروطوا نوجا نفاه ولو تفو هضمردلاق یاو

 | هیلاها ارکوص ندکد تبا نیبعت یلاو هرصم یزیزعلادبع یلغوا وج وک ءناورح

 ۳ و . یدشلا تدوع ههروس كرديا هصوت ینسعا هلماعم هلتقفشو لح اعاد

 3 .یدروبدا تفالخ یارجا هدزاخ رب ز ن هللادمع یر كلاو ص

 2 اض ندزاح اانا یکرج وضوط هرصم كناوم < رب زن هلادىع

 ورو هسرزوا (هروس) كریزنهللادع هسرزوا ییافو هلدیز یتح . یدعهالرا

 دا رادهنخر :E دوه رلبوما یس اعازاق رارادف رط قوحر هداروب ىس“

 or ۱ کاخ هب (هنیدم) و (هکم) زکلای هسلا ربزنیا .یدریلس ۱

 . .یدرومعبا روصت اهدا ندنلآ هدلرار و هک دا مدل یم نکس

 دا ریمعآ 9 هسک هدافتسالاب ندشل وغشم كناو « رب زن هللادبع

 انس یی هنر, قراقس نوت ینضاها كنهمک یر > هلرمزنا .ىدشمهتسنا

 ۳۳ ۱۶۰ ترابج واردر هکمروسلآءراراوود سدقمو یلاهاطقف .یدکلبا امتا
 8 دوسى كنس رابصعت ۱ تدمر «شمالشاب هشبا هنشاب زنکلا رب زنا ندسسو

 e هسک تیا یدشلک هكا مدراپ هرب زن هللادبع «قلخ نروک یفیدلوا

 وا ۰ (م 1۸٩ ۰۵ 11 ) شلدیا اس هدنروص ر فررط تیاغ هلرلنوتس سحر

 ا لغ وا دادزب یتاعلس تخم «ناوص .یدشلوا فات هدمک ان ناو رع

 توق تک هلراسرفظم ییدلیا زارحا طقف «شع) جاودزا هلسهدلاو كردنا دعو

 اغ لغوا لوا ندنتافو یتح .یدشلا رظن فرص ندنرکفو هجنروک ینکیدلیا

  بجوم یراربعا هجرد كوص كنهحوز یسعرا ۲ ۱ ۳ هنسدنک یا

  «تیانج و هیفامعم .یدشمغوب مینا | .ززاقدصاا نکدانای هحکرب ناو «شلوا

 كوو كناو یسلاها رصم و هروس . یدشمەما نمأت هدیافرب چسه هس رللعاف

 جا یناروطاربعا برع اراتعا ,ندخرات وا . یدراشعا تعس هکللادع یلغوا

I Nt نارمکح هدهمروس و رصم .اقب ؛رفآ كللادع :یدشلاق هدنلآ  
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 ۱ قفالخ بر و قرش :یرود تاحوتف «رلب ومآ

 تفالخالرت هلتروصوب «شعید «زکیدیا با ا رادمکحرب زس هزکیدنک .مروقار "
 هنسالاع نامفسوبا نامزوا .یدشلا تافو ارکوص تدمر ندکدلکخ 2 ۱ ٩
 .یمکسا ن ناوم یاک كنامع ترضح راملهروس ندا تفادص ةظفاحح یشراق ۱

 .یدرلشعا باا تلخ ۱

eیعاسم زارا نوا كم هتفالخ كرب زن هلادبع «ناورع . 

 قلهشغراف وب یتح.یدرومنولو لاو هد (هندم) هدهرص ییدتیا ؟ e درس 1

 .یخرتسوکت هوصخ هداعلاقوفیشراقهربیزن هللادسعهدنسواج «شعا ۱۲۱ 1

 داشک رودرب یی نوحا وب هلسافو دیر هسا رب ز نت هللادمع . یدشلدنا نط

 .كنهکم شل یاونع هفلخ هیورغوطند ورضوط دیزنا .یدشلوالاقهنکیدلدبا

 .یدشلا افتقا هد(هسدم) هلامو زغاردیا تعس هنسیدنکیرانالوا دوف بحاص كا "

 یسلاها مقر كنه روس هلا رصم «نع «قارع یتالخ داربزن هلاددع نامز وا 1

 «ناورم.یدشلک هتراهحرد قلواوحمانداع ی ادناخ ه وما ,شلدا قیدصت ندفرط "

 اساسا یسیدنک طقف . یدشمالک 7 نهکلهت وب نامز ییدتا سولج هتتت هبوما
 رب « شمامریدلآ هشیزوک «دیهراح ر دوکشم یسهجیق یک ۲ ٩

 رارق هلس هکر .ییارادمکح رب ید دنا هظفاحم ها

 .یقوقحپهتمای كدایز نب هللادبع یسللاو هرصب هللا كللادبع یلعوا . یدشمر و

 -هلیوسینکجهدیا لیکشت بیعرب كوو نوجما یسیدنک ینا باتتجا ندهظفاحم "
 كسچوا نوا كرءری و رارق ههبراحم هلباربزنهللادبع یبقد ناو هتیرزوا یرام

 رب هجا هدیرازادفرط هربیزنا هدءرص ون . یدشمالیوط رک ر و ٩

 «( تحار جم ) هدنراوج ( ماش) فرط کیا تیاه . یدراروسدا لیکشت توق
 و ناورم .ىدن#ملا زارحا یرلرکسع كناوص یت رفظم «شمش» راج هدنعف وم

 .یتسهج وز نالاقلوط «شلوا لزات هتسارمم دیر «شعرک(ماش) هن رزوا تیرفظم

 نوحا كمتا بلج هنسیدنک الماك یتسهلاع ناضسوبا « شلآ هاك تحت 1
 .باخحا فلخ هنسیدنک اجرت هکللادبع یلغوا نالاق مش هدنمسا دلاخ گادیز ا

 .یدروسدا ع عورشم ربع ینسولح تا و «هسای .یدشلا دعو یکجهدنا

 .یعفوم هدانا و « شردنها هاتف یدک نه هلا یتکرح و ناو ص طظ

 زارحا تیرفظم رب قالراپ هدرصم یشراق هنسیلاو كرببز ن هللادبع نوچا يک

 ۱۳۸ ه دلج «یوم :غ ران «قیفر دجا 3



 یوم خیرات ۱

 م رعش داشنا نالوا صاخ هنس هلمق 0 هنحارخا ندنیارس (ماش) كنس هدلاو تح

 e ۳ ات ٠ شوط یفیدونوا رعش ر E ن ر هواعم : یدشلوا

 وب كورتم ندنفرط یساباب . زکیلیوس هنینمولا ریما زس . اب یبا اهد » : ربرج نامز وا
 زوا كلوب ۰ شعد « زکید هروبتسیا كلک هزکبروضح یعاش نازاب ینایاکش كنج
 هوآ هلاک كديزب طف .یدشلنا رس هاب اطع « هنافتلا عاوا دردی ا لوبق یرعاش دز

 یدعلاق ترا ندنت واخس ی 2 هلب | رعش قود صاخ هب هل بق یغیدلوا بوسنم

 یمامشلاجهنساح اثننارادف رط ىلع ترضح«ینداهش كانسح ترضح هدنامر

 . فرمهدیز, .یدشمریدنازاقترهشءوس مالسالاناب هتسیدنک ییرخت كنهنیدمو هکم
 و یت> .یدزملس تقذوم هطساو هقشاب ندرلت وق یدامو رو وشود یدام

 ۷ شل نک دروس هأردبا راقحتسا قیونعم دوش ولرد مھ یشداق هننسح ترضح

 1 | .یدشمر و تادس هننادحا تموصحر یاد هدو (هسدم) هلا (ماش)

 1 كن ۱ ااا رخ نادار هلوو  یفراق رانیداق دیزب
 هیات زا یسهحوز ثامالاسن هللادسع نقدنراز ومالا ذ دوس تحاص كفا رع ا

 ا كلغوا هبا اباب تیام « شما رابجا هسیاسدو لبحولردیم یردپ نوجا جاودزا
 | ینلقالبح نوئوب هدنسیشراق یتابضف هنادره كنبسح ترضح یراتکرح وب

 یحاص قالخا تقع هحرد لوص بنات «جنکالوا هب واعم یحنکیا یعلم لرب

 . كنسولج ندسسو .یدلکد دعاسم اقا یتسهفطو قلرادمکح یتقفشو e ا دیا

 2 ابوطیآ اوذ نلک یرلبا كا كتموکح «شمر ورارف هتفالخ كرت هدننآ یحنجوا

 ۰ دنک ن وجا اوا یلعلاط ردقرکبوباطقف .مدرو رارق هتفالخ دارت ند :قراپ

 شارطا نوجا میدانوا دوعسم هدردف رع شکر مدامالو هفیلخ ر . یک م

 ازس ییهفیظووب ندییسو . مدمهروک راناسنا كجهدبا بان سیر هتموکح



 ۱۱ یفالخ برغ و قرش «یرود تاحوتف «ءرلبوما

 « (هتدم) قرالوا روب هتچر ءزخ لب طقف .لادقا ها 8
 شت | وزاق یرړهش «شملوا لخاد ه(هسدم) هسرزوا تیلاغو ءلسم .یدراب کب

 .(م ۰۸۲ ۰۵ )٩۳ یدششارب دنا |
 ر مظع یرارادف رط ربب زن هللادبع زا الا رب هد(کم) یتک الف هسدم 5 3

 -رفظم هسدم هجدا تافو هدلو لسم هدانئا و طقف .یدرلشلاق هدنجما هشدار "

 هحرد وال ر (Cea | نادناموق یک .یدشلا باغ یرارحیسا یت جدملاق هتشن كس ۱

 و یتشورو هدكت ودرا ینافو كوادر یک ینیدالوا تادر بلاح ی دعا و

 زاج هرهش « قلآ هریخذو قازرا ه (هکم) ریبزنب هللادبع ندییس وب .یدشمتا
 یسرصاع هک« هدارکوض تدم ر . یدشملسالو تقو ن ۱

 یداعم «راشکود هلا سر تالا ی نارو کم یار ماع رل لهر وس .ىدشىمالاشاب

 .یدراشمامالوا قفوم هنمصراص یس ونعمهوق كنلاها طةف رلشعاارحا راض رعت

 و . یدنایسهېت ( سابقوبا ) لح یراکدریدشلرپ ی رلتلآ برج كرلیله ر و

 هدءرص و ۰ یدرویب ردغناب راشت | هنرزوا هسک «زوسدا هراا و کک راتلآ

 . یدهلا سک تالکم هداعلاقوف ییضو ریز ن هلادع ۱

 وب ز نراطقف«ش روش ود رانا سیزنهلادعءرصاحم وندیاماودیا کیا

 .یدشلآ سفر شینک زاعوطرایوط یافو دی ندب عر نا 11و ۲ ٩
 هروس بقاعتم یهرک اذم ناتولوا دقع هدنس ناف رط «شعا تافو دیر هق.قطایف 3

 .یدعلا تک اوا هد یسودرا

 نک دنا تموکح ٦۰-٤ ۵٩( ) ردق هنس قجچوا ا و 1

 ی امر .یدشما تام ر اب جدا دوو ی دلا تاح ارت مدنشابامرا زونوا رک و یمباشو لوف ك ك

 . یدکلام هتعیبط و قالخا رب بسانتم هلیسایس «رادمکحوب نریک هلتطاس صرح "

 قج رر وق «هنساک د یرازوک قالرابوءاس .یدیایعوزوب ثكحسح «یییو نوزوآ دیزب 3

 «دیز .یدنا نوسم ندلکی یسهدلاو یدردا تلالد هتفارظ یلاقص سانتمو

 توفصالرانا «شمریک هدنسهرآ برع یود رار لس ہدلاو یمیقر ك و ق
 رایررغ یدم .«رللوج نامز وا .یدشلا بابت ک ۱ یتا

 زارحا مقومرب زاتم هدرمشقوذ بلکین هلیسوصخ .یدیا نافرع بکھر نوجا |
 .یددوح وم هلماع هدهددب رب هصاخ و نوحا کیدا 7



 یوم خيرات ۱۹۰

 ۶,یدبا بدر ۳ تحاص و عور شم وب E «ناس> ت مهح ردق

 2 هرس زلانآ . یدشلا ت وع دە( ما س ) رر ى نوا ندنسلاها هب روس

 كما داقنم هن صا هلس وف حالس یندقر روسج و دز هحنسعا تباحا هت وعد

 توق كليك كم کیا کید ردن وک یشراقهریب زن هللادبع طقف .یدشمشود هنسوزرا
 1 اها ۰ زالوا رولوا عیاش هد(هس دم) ییبولغمو كرل» وما .ىدشملوتروكسوب هدلاح

 .راشقا درب جت یر 2: وی ۹ هل ر ® ی RR یر ند وا

 5 ؛دردن وک یشراق ۳ یر "3 دن رز شفا

 معا يع یاد e هللا دسع نامزوا 9 ا ۳ هللادیمع

 رزوا هتندمو هکم هدیز هس رزوا كم و . یدشلوا قفوم هغلو روق ندسرومام

 م اج یی(هنیدم) « a .ئبجملا نل یغلنادناموقودرا كجه و روب

 ا 4 لئدش رازکسع نان ولو هدرمش رار ها رل شل رق نامز ییدتا



 ۹# یفالخ برغ و قرش «یرود تاحوتف «رلب وما

 طقف . یدشمانآ هرابتعا رظن الصا یناصن . شمردشآ سس
 هطاحا ینفارطا كنلئابق هر ر «هدهرص ید ود هاوریق بقاعتم ین رفظم ساف

 .ریدنولوپ هدسبم ینسیدنک « شمرو قح هرجاهلاوبا هجنوروک ینرلکدشا
 قترآ» :لرداتغارف ندقم

 همانا لقا تن دوم

 دش هدارو نب !تیاتراظن

 طقف . یدشعد «اغجالوا

 هنادم عضو رب رجاهلاوبا قنات TP e BOA, an ۲۳۳ یو
 در ییفلکت كنهقع لا

 یش قحالوا تو كرا 1

 .یدشعد «) نوسلوا هداکب "

 دماج قيا و ك
 دجراپ ی رانیق و ٩

 هشرزوا نمشد قرایال

 وصر هنانامرهقراشملیآ .
 .یدرلشل | ناحیادف هدنر ۰

 یادف هللروص و كنهبقع
 نوجا یسودرا یسعا ناج 3

 لیکسشت تالف رر كوو
 وق E 0 یعوفو تافل نا ەدە راح ۰ یعایض كرادرش ۰ یفیهلا

 هن وغ رب ندنعیانص برع

 ةظفاحم ولردرب سیق نب ریهز نک هنیرپ كلهبقع یتح .یدشمویدنرآ یتسهونعم ۰
 نوتبسب هلراضرعت یحراخ و یلخاد هدلاح ییداکح ه(ناوربق) «شمهمهدیا عقوم ۱

 ؛یلاهانامز وا . یدشلوا روم کم رک ردق ه ( هقر ) قرالوا راحود هفعض

 ۲ یدشمرک هتتلآ یسهرادا هار هر ر «قرالوا قفوم هغمراتروق یلالقتسا

 ندنتسر هب رب رب هدهبس | را وزرا ی ییماقتنا كت» ولغم ملا و درا ب

 ندرڪف و نوا ییدلوا روح هم غوا ها بقر ر شهدم هد



 یوم جرات ۱۸

 دنقحرلیوما ترفو ظ.ع وقح .یدشلدا دع عام مول نوجا رط ولع نونو

 ۲ یسایس هنضارق| كنتلود هما ی هرخ 5  شلوا باس هنساع رآ كاتموصخ

 3 ۳ دو و زالوا رولوا عياش هد(هسدم) یتک الف الب رک ۰ یدشلا لکشت بیس ر

 ۲ ٠ الشاب کما نود هلس ین رارادف :رط هيما ی همی یلناق و « شلوا لصاح ماق
  یراکن ندا ا تضع ا راب رح یلخاد دز هترزوا كوب . یدشم

  ,یدشملیا تربغ هظاش | ی اح وتفقوذهدراب رع «شمتایرح هراحنوحما قمر دشه اب

 | وسر نوجا قمریدون وا ین هئداح الب رک . دز

 . تو گكنهب واعم « هرهلاءاروام یدایز ن لاس یسلاو

  نییمآ ۸2 زوهام یسا رارکت هدیفا ن هبقع نلیدیا ىلج نداق رفآ هس رزوا

 ۳ نابلوا علا ه هرامالسا ردق هامز وا یمهفطو تلفات ن هبقع ۰ یدشلا

 ۱  (نیطنطسق) آره ندزاغسورصم هلاودرارب یلئ وق هبقع . .یدکلا طش ارا

 ۴ .یدشمنا بولغم یرلیلسنازب كردبا قالا هنسودرا یرایربرب ,شلک ردق ی
 ندمور ر هدنمسانهلوژهدارو «شمهلب رایاردقه (هحنط) هللا یسودرارفظم هدمب

 1 | ا اف زاوج ارکوص اهد . یدشلآ تامولعم هدنقح اینا
 ۲ هدنکوا یمهنارواکنح یثم .همقع . یدشک ردق هسرلحاس یمالطا طب رحم

 3 i کد ینسەود ءهحوروک یغلدلوا علام كن رهغلاط زمشام كط رحم

 1 ۱ ورک هتشیآ ۱ برای» :هاریکید هسراقفا یامكعسسو یایرد ین رازوک ۰ شمروس

 1  هرلقازوا اهد یاالج م ہا :یدناهسالوا مارس عام نا گن رح وش . كسرو

 a ۱ . یدشع ولو هدنس اطخ!مدکجهرونوک

 علان یہ قع هدازب رفآ

 3 توس راب ع قرهبشا ر نمشد چیه هدنسش راق قرا عفا ن هبقع

 . یدنعودە(ناو ربق) | رک وص ندک دلبا لاصرا ردقهنن رالحاس طح رحم سه رکسع

 1 ر نالوازولد ندر لهل اعم غا ضعه دلاح یتیدلوا عا هنا ۱ دنک هل.تق و هدلوب طقف

 1 ۳. ورور كن هفماخ «عفاننب هبقع :یدشمایعوا هنماقَسا كس رز یه رز

 اماده هبقع رحاهلا وا .یدشع ولوا نیس رحاهلاوا e نامز ینیدلربغاح یرک

 ا ف شا بست قشا زازحا ندیم و
 ۱۳۳ ا رارکت دو. یدیسنریو تیما ایطق
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 ۱۰۷ یفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف «رلب وما

 تارف یسودرا كمللادىع یدروہ دا احتلا هنتسعم نیسح ترضح كردىا ملست یقتاضف و

 نیشنآ كرالوچ «هدنتلآ یرلترارح نیغزق كشنوک نیسح ترضح « شعوط ین رالحاس
 وص هلماط 3 كج هر دنوس یرارح ناقاب حور « شلاق باتي ندقلزسوص هدنرز وا یسهحاس

 سخا هدهدنرارکسع .كنسودرا هادبع لاح و تكنینح ترضح .یدشمامالوا 8 هنل و

 تراسح کما ضرع یشراق هنندیفح لتا ضف كد ترضح یرلقوچر ءروس ر دنایوا تمض

 یغحالوا مخو كەت ۱۲ ۳ و هدودرا « رمش ندن رجا تنا .یدرویمهدیآ

 نان ولو روا هادیبع .یدشلا داشک یه را قرانا یدک: قوا كلبا ءشمالک ۲

 ناسح ترضح اا نان ولو هدن رودرا « یثلروشود هب هشیدنا هدایز كا یرارادرس

 هلاحرب كل وکشم هلس قدملاغ كنس ودرا هادیع ءتدم ر قح .یدا یرلالوا بذحذم هنفرط

 رومنایویغوط هنهاکرارق تانیسح ترضح كرلیکچ هغازوا اهدرلبلهفوک هنیرزوا كنو ,یدشلک .
 یر ندحابص «ینحوج یفلوح « قیعم كنيسح ترضح . یدرلشمالشاب هغم رب دغاب قوا یک

 هرارب هدنکوا یرازوک كننراهریشمه و كن رادالوا ,نیسح ترضح . یدرنشلوا راجود هتافلت

 . یدروس دنا دادمتسا ندقح باذح هدنسنش راق یدک لناف كرلنا رور

 هل رلتناتم نونو رندا هطاحا یقلسح ترضح . یدشلا نمک اک نوتیس ه رام قترآ

 .یدررویشود رر رر هدرلن و هدنتا آ یرلقوا كنمودرا هاد ربع طّقف « رارویدیا هعفادم

 هدیناروا لاد حود ی « مور ندهعفادم ولرد ره نیسح ترضح هک یدشلوا نامزر

 لیکشت ریس ر ن زحهدنکوا یرارظن دیمو یرادسح يلناق كنناقلعت و ابرقا « شلاق زکلا پاب

 . یدرلشمهمهدا تراس هغمروا اک را هلس یرلنمشد هداننا و . یدشلا

 كره ورو هنرزوا كنبسح ترضح ‹«شهالریف ه یرلبا هلالادتعا رب مظع هدرفسو « رمشطقف

 ارطا « قراق "] رلناق ندنشاب ناسح تربّهح نامز وا. یدشمالاراب ندنشا هلیس هه رض رب تنحیلق

 یرالوف اغوا كوحوک ۾ شیک زاو ندهعفادم درههمروک یثرب هقشاب ندنرادسح ناسنا هدف

 یتفیدلوا حو رجم هلیسه رض قوار هدكنلما هبحم كوص طقف .یدشلکح ەنى رداچ قر هل هتسهزآ

 ندحابص ه راح «رویلب رلبا ورغوطه غا شنوکهدهرصوا ,یدشمالشابهناجانم لر لاک هجوروک
 ندآرطضا و ردک «ندقلزیوص ؛ندنترارح امن وک نوتسن ترضح .یدروسدنآ ماود یر

 « :شدتن ک ورغوط هنلحاس تارف نوجما كہا وص هلماد چاق 7 هج دا سح ینغيدلاق باتي

 «شلریتک ه (هفوک ) یشاب كنیسح ترضح . .یدشادبا دیهش هدنرزوا ۳ ك نر

 ۰ یدشنکج هدنتلا یرلثآ كنسودرا ۱9

 ظیغ رب مظع هدنارا یداهش هدنساننا هناعیحش هلباقم و كنسح ترضح

 نز لغوا كنسح ترضح زکلاب ندتک الف لئاق و « شمردنابوا ترفو

 كد ترضح « شوا رو هددب زن ندهعحافو تح . یدشملم الو 0 نا

 ىلع ترضح طقف ؛ شتبما رد یهللادیبع یالوط ندنکیدُما تمرح اف

 هظفاحم كد ز . یدشمالوا غرافهنس گرا دی تموصخو رهق ی رارادفرط

 هدنح ور قاععا كن رلرا دف رط ىلع ترضح «هعحاقوت ییدر و نادعم نوجا تطاس



 یوم خیرات ۱۰1

 ۱۳ ا د كلر شما ءذلأ یاسر داجتاكرهديا

 ۸۱۸۶ ۰۵ )٩۰ یدرویلیرایا ورغوط هقارع كردبا بیقعت ین رالحاس تارف هللا

Eنقی و ندا ی ور یو  

 E o « هلفاق ANE E را چیه ندرللاخ یسا نامز

 نا راک افو اقر et | و مر یکیدلر بوح هلمسهعط یرا وس

 . وح یرادیما نونو زالآ A0 تامولعم اد هنلاوحا كنهفوک « هتریادت كديز

 3 ندنقوقح نوحما قمراتروق یتایح ك ا «ناسح ترضح نامزوا .یدشلوا

 ٠ كٽيرايدنڪ اب كرهردنوک یترب ندنرلحا ههللادسع ؛شمر و رارق کم زاو

 ۳ ۲ 1 ولاص یراک ءنتسم د خب : ا مدام ات اب وی های
 رومآتهشوکد كتندودح هعسو تمو کح عا دز دوخایو یتسلروتوک هدیزب

 . بلطیتساع ولوا هدعاسم هنس اه راع یشراق هسرانمشد تیمالسا هداروا كرهل دا

 ۳ نوت و یدصقم كنوا ؛یدشمهعا لوق یر چیه هل رافیلکت و هللا دسع .یدشلا

 3و دنسش راق در باوحو نیسحترضح .یدىا یسالوا ملسا طرشو دءقالب كن هلفاق

 1 نیغزق كقارع نامزوآ هتشاا . یدشمر و رارق هتمواقم ردق لوا «هحینلاق

 ۰ رو .یدشلوا ادیبیمهم رج میلالا كترش «یسهنح عكا كرات هدن رالوچ

  .راشما منع هب هعفادم ردق هح دا ناحیادف ی ور وط دمع ترضح «برعجووآ

 E .روطاربعا نقاب هدف صا كم ولعم ناهح اک ص ندکدتا را لتس اس ر ودن یفالخ

 .یدراشلا هل ا دا راتمورح هننوطسو توق كرادمكحرب بحاصهراقل

 و شم رب دشت یرا رداچ ندیالیکشتیاوراک لوا ندن راض رعت كن رلذبشد « ناسح ترضح

 ۳ و یدشمهلکب ردق هح ابص قلخ کهدنتیعم «ش ا هطاجا هلکدنخ ر ولوطهلراشماقو یل اچ ءجاغآ ین رلفارطا

 ۴ .زسوقوآ یرا رظن هحوتم ةعماقتسا یفیدن ولو ك مزون و هدنجمایراتملظ كن هجیک 6 هکهدهح رد وا

 ۳ كب و r e دعس ن تا ات ورغ وط هحایص . یدشذاق باتي ندقل



 ۱۹0 یفالخ بر و قرش «یرود تاحوتف «ریوما

be:2 و طرف و و  eر و لج  eعب  

 یرهنیحص مرک نآرق هلبا یفوک طخ
 .یدشلا نییع یهالا.دیبع لغواادابز «یسهحومع ین! یعورشه ربعدل و كنابفسیلا

 هدیا و تح . .یدکطلا نیم أت هلیقح ی ینتنطاسقرالوا عنام هنسداحما هووک یدصقم ناز

 هشاتمو تعاحش كدایز یماا هسا | هللا دیمع .یدشعا اطعا هدهبعطق ساوا ههالادیبع

 ,یدندرلناسنا ندا دارت یاران ۳ وک هکلهت هلادیبع .یدشعا ثراوت ادج

 نیمعت رلهبفح هللا هراب <« نمد تدش ر كوو هدافا ینسهفطو ناف و



 یوم خیرات ۱۰

 ت اا لاما هفوک هدرا رص وب ما" . یدرویلبا قلت
 هننسح ترضح ییلخ هفوک نوو . یدرلش#ا توعد 4 ) هفوک ) نوجا

 وعد كنسبلاها هفوک هلبریثأت كرادعو بذاج وب نیسح ترضح . یدکجهدیا
 نام یفیدجآ هربزلا نب هلادبع ینسوزرا و یتح « شمهتسیا كما تباجا

 7 a. a یو هسد < مو ی ا بقر رب

 . نامز ینیدقیچ تاب ىج ۰ شا تفك همام ین دصقم كربزلا نا ۰ نیسح

 . .قمراقچ ندزاخ ین یتسوزرا نوتوب «هکمدآ ر هتشيا» ءهرلنان ولو رضاح هدسلحم

 | سک ن .روالک | ینکجهبمهدا تباقر هل یشراق « هماع راکفا هکنوح
 وزرا هن رار هلکنو . یدشعد « رود ا نظ قجالاق شو نادم هک

 هما حم r تا ف تلاع ن هلادعا «شمهبع زاو ندنس

 ۱ یدک زاریضا ر یعطق هدنرکف هدیشراق

 3 نان لرم ز ندنفر ط هواعم كنسح ترضح

 | دبی یفعل كس رارادف رط لع ترضح هسرزوا

 قشر هر ایدنک یسلاها هفوک .یدشلوا ب هئسح ترضح یرالما نوو

 ا ۱۳ ا ااغ ترضح اناذ . یدرارومروک هدنسح ترضح

 2 ارفرب ۲۳ ۰۱ اق رف ردن رارهش .یدشلوا ینسزاح :یحراخ هربزج «یوما

 وحا لیصح یفالخ و ناما ی نهار كنسلاها قاع كنسح ترضح.یدراو

 رب زلان ازاخندرلن وب :یدشمل را هب هق رف چوا رامالسا هدنتکر حورغوط ه(قارع)

 ایج تّرضج .یدرور ولو رادف رط هدنز هدرصمو ماش .هسح ترضح قاع

 شش و طقف  شعولو هدناراخم هللا ( هفوک ) نوجا هدافتسا ندرارادفرط و

 ارضح نالوط ندنسهلثلسم تفالخ اساسا دی .یدشملآ ريخ ندنفرط دیز لاحرد

 الخ كرت هتسالپ كناحترضح یکی نیداوا هدنجنا هشیدنارثوبوب یراق هنیسح
 :داف رب انسح ییدتسیا قلا كرءریدتبا قیلطت ندنجوز «یمالوا منام هنسما

 رعب گو یبسم ترم



 ۱۰۳ یتفالخ تک و قرش «یرود تاحوتف «رلب وما

 یدصقم هلتساسو کد یییدلوا فصتمهیفامعم .یدشهالشا کمکم رهسلا ىلەق نو

 . هراهلباقم ولردره نوجا لیوحت هتنطاس یفالخ « شمرتک هلعف ندهوق "الماک

 ۱ . یدتللالمح ءراقلروز وارد رھ

 واج هنتخ هب وما ندلک هعوقو لالتخا ر كونو كدنز :

 هدماشلوا ندنناف وهب وام. ی ءددا وا یگ د رابهدثالا وح | هنس میم ید هم 1

 هدرا طقف .یدشمالرضاح طح رب كود لوق تک و ذوفن كننادناخ

 مهم یریمغس لنت هدارو ؛ یدشمالوا لئاز زونه یاری دا درج ترضح ۱

 كلبا یتتفد رظن زالوا رولوا دادن دز ندییس و . یدرو دا ارجا ذوق ر

 ندن-ابروا هب ر كمكجلا ی نا ورم ین لاو هسدم « ما فطع هب (هسدم) لوا ا

 و كدر یدال ا تربع هلاصحت-ا ینتعس كقلخ كردیا نیت ی هبتع ن دلو

 ترضح نالواذوف راح هدایزكا هد(هسدمر « دصقم ندنسعا یادت ذاخحما هل روص" 1

 یاعدا یشراق هتسدنک كرب زلان هلادبعو رمع ن هللادبع «نحرلادبع لا ۳۹ ۱

 - ر و دد تاملعت هدنقحی وح هدناحما كرل و دز یتح . یدقلواعنام هرجا تفالخ 4

 . یدنا ربزلا نب هللادبع ؛نالوا بحوم یهشادنا هدایز كا نوحما دز . یدشم

 ناسحاوفلغل كنه وامم طقف هرویشلاح کف .تفالشیر ر ۲
 هللا دىع «دیلو یسلاولدب زب يح .یدرویمهداتراسح همایقول رد ر یشراق هنس هقلوت

 و رب زلا نا نامز ۲ ید ولو هداف لکت تعس هد زب ك ردا توعد یربب زلا نا

 . مدشماعاط قرالوا هفیلخ هدنغلغاص هل یتساباب كد زب ن» : شا در ییلکت

NISANE ۱ a alka EES 

 هدتعس یدمش هبلعءاس .ردقو مهمش چیه هنغب دالغا توادعندسسو اکب كد ز

 یعاح : نوساوا حامص عام مکجهیمهدیا فیفح هر یوادع ا مەسلوا نسا

 اود .یدشم و باوح هسد « . پای مما سرب قال راب هسقح ال وا تعس .مایالب وط

 اھ كدلو ۰ شعالکآ A س ترضح یریادت ید راق ۰ یتلامآ هد زر

 لطف .یدیشلا را رف ه( هتدم) رار هل | نیسح ترضح ندهع وروک هنس را

 هللادبع . یدرویلک رغآ كد هرب زلا ن هللا دمع یث ولو هد(هکم) كنسسح .ترضح ۱ 1

 هلیتهج یتایضفو تقایلو یی وتس یون سن هر ويت يا كمي یفالخ يزل نب ۲
 ه هشيدنا ندنژب اقر كی ترضح نالوایسط ینحانازاف ی ار كرامالسا نوتو
 كنيدج ترضخ اضع: نج« دوی وط نیزک تاغ یلامآرب ف یدروپشود



 یوم مرا »۲

 کی دلک هبطغ نوجا هن كلوا یک كس زو ندنسهلببق مع یعدلک هبضغ هرک رب

 مر هلن وصنیع هدهدنقح ربزلا نب هّللادبع اذک .یدشمر و «رلک هبضغ ندعآ هلس

 ك.کلا ما نا نح رادع یسهداز هریشمه ثنیواعم ریبزلا نب هادبع_. یدشعا
 | نا .یدشقاب ینوآ درب زلا نا هد نح را دبع 3 شا احتلا هب ه وأعم كردنا رارف

 I ینلدب هبواعم «شءهلوس ینغیدل قاب كنسهناخ كردبا تباکش ه هب واعم ندلاح

 :اخ داربب زلا نا ه واعم «شمربتک هددهاش نوجا تابا یاو یتح .یدشع د مهرد كرزو

 :ادل آ هلس هلس كنسیدنک طقف «شمر و ینهراپ وب هدلاح کیدلس ینغیدلوا یثرب ندشماف

 ریتادلآ یزپ رلنا .زرلکید رب «رارل بوس رلنا » : نوجما تابثا هرلنانولوب هدسلجم
 e . یدشعد «ززنادل ۲

 و هحنمهدیآ بولغم هلا ناسحاو فطل ییاصح هب واعم

 - ولا نب دلاخ تح .یدزایاتربغه هلا زا ی رادوح و كس ران مشد هداج اردا تعج

 ههشردآ ندذوف یی تان هد 0 EET یلغوا

 4 روصوت ندا زارا تعاحشو تربع هداعلاقوف 6 (نافص)

 هرم م كنب رتشا ندنفرط ىلع ترصضح یمصح هب واعم ۳ یدشمر دتا فلت

 لاها نونو ات یرادتفاو د ذوق كرتشا هدارو « شقروق ندنسدا نبمعل

E 
 وجو OS ه واعم . یدشمالک I ییکحهدا تمواقم نت

 ای دعا دعلوا i هس دصقم و هل ای رش لا هن ما ا کد جارخ نوجا

 : یدراو یوق عاص يا كنبلع» : نامر ونا یافو رح رشا یح

 درو هدرنشا ی یرکید ؛ هد( نافص ) هکرسابن راع یر

 نا هدنزرط « !شمراو یسودرا هدندلب كهللا » : هدصاعلان رم یک ییدید

 و ۱ ۱ .یدشللا تیاونم
 .یقد رظن ارکر وص ندنسک داسو تابضف كنىرود نیدشار یافلح < هب واعم

 : د (یرح) e هاج نصخش كنه واعم ا یرود شیالآ رب ات

eR ۳اف رشتو رار واب واقترب 2 ربا و  

 ید دقروق نددصقءوس نالو عوقو هب ىلع ترضح هب واعم . یدشلا م ادنیتسا

 یلکسا ادیلقت هرایلسنازنب شمر داب لفح رب صوصخ 99 نوحا



 ۱۰۱ قفالخ برع و قرش :یرود تاحوتف «رلبوما

 یدشلوا فلخ هنسااب تالکشم الب دز «شهنا دلون روذغر يه 2۲
 : *e “A) «ھ 1 ) ٦۰

 «یراسح وتعاحش .یدیا ندن راهادل و وب لا ك رع «هیواعم ۱ 1

 «تاذ و ندا مع هلا یرادتفاو رظن ذوق ی هرادا سا كنو امم

 چیهنوج ام ورت یتساس «ه واعم .یدکنلام هب یسایس وار راکترص) دراز ناع

 تطاس یتفالخ ندیا سسأت هنیرزوا هنید لئاضف یدزامروط ى راک ادف

 ینسهیناذ دصاقم «تاذ وب وب ندیا فرص ینسیعاسم نوتو نوجا لیوحت ههبویند
 ندشار یافلخ . یدشلا حمچ را هه ونعم تار ؤم ین هدام طژاسو نوجا جیورت

 هتناسنا « تاذاسم و تلبضف « تداقحو تلادع یساسا كتموکح ٌةرادا هدننامز
 داسفا یقالخا « هنابیهرت یراساسا وب هسا هیواعم .یدنقفشو محرر كوو یشراق

 ا ارا ان وام های .یدش الیوخ هراناسحا وه ه راپ ,هنار غم تاڪ هدنا 1

 .یدشا اذاحار وتسد ناب هدایز ند هب و رخ |تداعس «هب واعم .یدنرابع ندرصانع

 . ررتسوک تناتمو رص رب كوو نوجا كمرتک هر یدصقم « وام

 یر ندمشاه ی .یدردا هل ماعم هلا 2 هلس هنتازواح كس رلنمشد

 یتح .یدربشالاح هجحورت ین راشیا سه ءردا تافتلا هداعلاقوف نامز ییدلک هرایز

 هلکش رب ینرا هرزوا قلاف هنلغوا یتفالخ هدنهاس تسابس و هرا 9 یا تایم

 هلناقم هلتنوکس هلسهراندبا تح ندنکیدنا بصغ یتنطلس «ارکوص ندقدقوص _

 کما رادفرط ك یرلندا راکفا ٌةرادا هل روص و هواعم . یدردا 4
1 1 ۶ 

 هدلا هل روصوت یری زلا نا هلبا لبقعیردارب كنلع ترصضح یہ ۰ یدرولوا قدوم 1

 قجهیع وطیرلزو نوجا تفالخ یاعدا ینسهفاک .شعادلا هلس هلس هرانو شا "

 .یدشملم الواقفوم هفعوق هلکشر یرا یتفالخ هدنسهاس كمربتک هلاح رب

 هلماعم هللا فطل اعتاد هرلهسمک نالوا ذوف بحاص نوجا قیبطت یتتسایس ۵ واعم
 قفالخ ه واعم «شعآ ه راع هلب لء ترضح هدنسه رام (نیفص) سبق نن فنحا :یدردا ۱

 : قراچآ ندنسه رام نیفص نم « هیواعم .یدشلک هنرایز نوکر ارکوص ندکدلبا زارحا ِ

 «شعد «مروس دبا سح ات رب یداهدمیلق هک دا رخ یقسهعقو نیفص و !فنحا هللاو» 9

 کرا اکس .« هدزمنک وک الا زع رکهرو ندا ترس لادن ت هنرزوآ كلو

terl e 

 كفنحا هحنقح ندروضح «فنحا .یدشمعا هل اقم هند «ردهدن رلنیق الا هدزع رلحیلق ناشی راچ 1

 ندا مالک ٌءرادا هنا راکدی ده هحرد و هن ردا رب یسهرمشمش كنهن واعم ندشبا ین رازوس ل 1

 هکردمدآ رب هل وا و» :یشراق هنلاوئس تانسهریشره ه واعم «شثقا لاوتس یغیدلوا ےک كمدآ "



 یوم خرا ۱+ و ۱

 ی , ِِ ؛هریغم <« 9# 0 ۱/۳ اقا 6 یتلنادناموق اف

 ین غوا دل ردیا رب دقن فوت یتتساسس كيهریغم «ه واعم . یدروسدیا ۳ هللا یتسانس

 کل 2 دراق طة . یدشمرو رارق هدهعطق تروص کا نبعآ فلخ ةهتسن دیک

 : ااعتم یافو كدایز « شعا لاا هنس چاقرب ین رکفو هن رز وا یسهصوت كدايز

 ینسلاهاه روسنوتو هدیز,قراشدلاح هکمرتک هلعا ندهوق یروصت (» )۵٩۳

 ۷# < سابعنب هللادبع «نتسح ىلغوا كنملع ترمضح زكا. یدشم ر دتا

 8 ناوم ییدلیا ناصآ یاو ه( هدم ) هواعم ىدا تنم رم ن هللادىع

 ۱ «شهتسیا قمرق تاذلاب یتمواقمو هحینل | رخ یتاحا مدع دل رامل کم نایت

 ا هلیمیمع لاک یهبواعم تاذ تردوب تی :د(هنیدم)) هلسهناترایز ین(هکم)
 1 ¢ دراشل | بانتجا هدهبعطق تر وص ندکعاتس هدير یغواطقف «راشعا لاسقتسا

 واج اک ۱ «نامز الاانا دیقس تئارو هس رلیدنک هب واعمیتح

OEه(ماش) كرديا دما عطف دک ه واع« . یدراشمرتسوک قرالوا هن وع  

 ۲ e وو ا موز رک ما یز كرب زن هللادسع هدیز يلعوا هدنندوع

 یدر باوج هدنروص رب ی كرز ن هلادبع « شا تشت هفعلازآ یراسقر

 قلا یهدهکم طقف .یدشلا افتک ا هليا یتس كنقلخ هروس زکلای هنیرزوا
 ع ‹ شماغ وط رود ندتقد رظن اعطق هدیرافالتخا ی رلقج هر اق.ح ت

 9 | قو ندناذ ترد و قراتولو هدحشاصت ضعب هدیزب ییغوا هدنرلنامز كوص

 ی .یدشلا هصوت

 :وکح ۳ ارک وص ندنسما كرت یتالخ كنسح ترضح هبواعم

 خیل

EFدسیا یقادسكنسيلاحا (مان) طة ولوب ا ۹  
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 9 قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف ا

 هس دّمع هلاصم هدناخاد طلارش دعاسم را هسرزوا كلزىسشىقف ومو زای 3

 .یدرلشا وا رو. 1

 یتایزو هدلاحیفیدلوا راحودهکلزستقفومیشراق نا روطاربء |امور قرش هب واحم

 n .یددل وا قفومه قالات ةداب زعمهدنسللاوح ناتو 3

 E ودر رهش(درم) هد رزوا(سو قوا هه راع

 - هراداو طبض كنسلاوح ناتسکروت یراودرا مالسا ,
 تم وام لورصاو م واعم

 هد(ماش) هدهب و اعم هدد رص یرلف دل وا لوغشم لس وام یک 2

 كلوب . یدقمامارغواهتکالف یراقدلوا راجود «كنالع هللا نائع ترضح « كنب
 رب چمه هدصوصخ و « روبشلاح هکمنا هدلآ یلاحر ذفنتم كا كرابرع نوجا _

 ندنرلاهدو رکف نوحما دصقم نيا كه واعم . یدروسروط یرک ندقلراک ادف

 هربغم « هیبا نم دایز « صاعلانورم : هدراناکیدراو تاذ چوا ییدتبا هدافتسا

 .وشود 49 ره هتسهالسا هلا هلبح ييدتا بالر 6 صاعلا ترا رگ 8 یدبا هعش تن

 و تبارد < یساهدو اکذ طقف « نا ت ها محور كب هب واعم كرەر ١

 ادج هدننام نزع تاهد هلبا.ینهرتاس لئاضف ۰۰ نراهم

 تحاصف هصاخ ابو یرادتفاو تناطف یهدهراداروما هسا هساندایز .یدشل ۷ ع

 هدنتفالخ نامز كرم ترضح « صاعلا نب ورم یتح .یدشلو تررش هلیتغالبو
 ئام نونو یدیا هساوا یشرف قجوح و » : شعا فداصت هدساحم ر هدایز

 كنساناب) هدوا هسراو یروصف ر كدايز . یدشعد « یدردا هرادا هلس اصع

 داق ی! /هدنمنسا همس هدتلهاح نامز . كناضس وا .یدیا

 یاد ینساطخ كنسهدلاو « تاذ كوو و ندا دلوت ندنسهعورشم رغ تاسانم
 قیدصت یدشدراق ندنفررط هب واعم هدا زي هارتالاکو رادتقا طقف ع شمشاط

 یغوا « نالوا بس هنلیدم هتتطلس كتفالخ هسا هبعش نن هریغم . یدشلدا

 ندنراخروم برع .یدبا تاذنهلا قیوشتنهواعمهکعا تلخ هتسدنا ید

 لح ردق هیواعم » : هدرص ییدتیافیصوت ینجش قیفر چواوب هلا هیواعم یو
 اا کب یاسح یک صاعلا ن ور 4 مدمروک نالا یحاص یاو



 یوم خیرات ۹۸

Eرا  aرا 9 يودرا اه رفا  

 هدیمودرا قرش هدانا کیدا توطس هنارا یس 1۳

 ۳ ۶ یووا هدلوطاآ هواعم .یدروندا ارجا تاسرخن ندنرادودج

 توقرب «(هینیطنطسق) نوجما قمراقیچ یتسیجارپ كلوب ءهجنلوا راجود هرلکل
 ن زکدرلهطآ هل ردبا بیر اعانودر هدنسهدناموق فوعن نایفس«شمهتسلا كع |

 اب یتکرحوب كراب رص .(1۷۲) یدشمردنوک یشراق هنیرلروس (هینیطنطس)
 اقدقیج ه هرق هدنلحاس (دش ون ورپ .«سعم) راب رع .یدیا کلهر كوو نوجا
 اس نوتو ردق ه (یاور یارس) ارابتعا ند( واق لز دلای) یرلاعا ود ارکوص
 اب هقمالروز ییمسق روس کسب اتو (یارسناوا) هدودرا یر شا هق ولب|

 چیه یرغو تعاحش ردق ینیدلوا هدنسهرصاحم ( هبنیطنطسق ) راب رع . یدشم

 نو فرش ثیدح یی دقت یعتف كن (هشطنطسف) .یدراشمهمرتسوک هدهب رام

 ۱ رب مغيب تاریشبت هدودرانو ون «روحد ادس زت یتسه رکسع تراسحكنسود رابرع

 سوکتبللاف ىل( سلوویلهه) هدانئاو طقف ۰ یدروس ردنایوا یسوزرا تیلئات
 ۱ هرن ولو هدنسشراق هعفادم حالسرب یک یرلب رع یسما داحا یی( ی ورش )

 3 ۱ ود هنس یت | مام یسهرص اع هینیطناطق .یدشملوا بس تداعب هح رل هنس كم هرصاحم

 ۱ "الوا زالوا رولوا رام كليا هر ارولکح هن رش (ك.زبس) نشق راب رع .یدشعا

 4 ا دز لغوا كوو كنه واعم ههرصاع تیام .یدرلرو دا ضرعت هل رلتدش

 | راح رتو بو وا ما یا هدینراصنا بو ونایرادملعلریمغس ترضح

 9 . یدشلوا دیش هدنساسا یر

 ۱  تعاجشرپ كو و نیجاهم.یدرویدا ماود هح رل هنس یسهرصاحم هبنطنطسق

 1 مواقم كسنارزب .یدزوممالوا رسوم ولردر یطض كرش هدلاح یراکدتیا زارا

 دا ها رلراوید نلق نسا هطاحا یربش ۰ رصانع ندبا نیمأت هدایز كا
 و هر طئاسو یضرمتو یفاذتوب رابیرع .یدنا
 راک ارا روق ندنرلربئأت برخ كنيمور شت | ءراشمالک | یتغیدلوا ناکمالامدع
 ر روس هدودرا هداسا و ۰ یاران ا ندنزاغو هعلققانح كرهس هرانک

 اخ هدنرالحاس ( الضماپ) هدنندوع یاننا اعانود . ىدشملا تدوع اهجوتم

 ىدا فداصت هنالکشم قوح كب هدنسانما یتعجر هدودرا « نشمارغوا



 ۹۷ قفالخ برع و قرش «یرود تاحوتف «رلبوما

 بایتجا تاحوتف یرتس اه ۳ رفا كنه واعم ۰ ید هل وا قفوم هنحسف كرلعقوم مهم

 رار كوو نوجا ىس اف را یسهحش طقف .یدلکد ناخ یسهارپ كوو

 بک كرلودرا زکلاب یخارا یهدنراف رط برص كرصم ردقهنامزوا,یدشل | ارحا

3 

 (ردهدسراب) ورسخ یجنکا هدنرزوا فالو نارا

 كلام ر اساهدوهدرصم ی راتمینغرفطراودرا ندا امغییرلا رو نارابهت را اثورت

 هدنمنعكمشل رب "الماکهب اه رفآ قت راك رامالساه واعم .ید ن ورق وملک هد هممالسا

 زیک هل رادتفا يهدءرادا را وما «یقالوتعاحش هیاوح و شمر اک ی راقدن ولو

 یشحوو ات رام ناو نم یترالیامها نایب یدشل | نیبعت یا و یف ات نب همقعندم | ۱

 هرخ شو .یدشلاس هسأت ین رهش(ناورق)كر هتل یقومر نوکسمهلراناوبح

 :یدشعا قرت هلبلاک نونفومولع هدن راهسردم «شلوازک س هتبادمرب مشت هداه رفآ
ETE 9 وا و Ba iE as Ec n i 

 ۱۳۷ ه دلج ۰ یوم حرا « قیفر دا

N 



 یمومع خیرات ۹1

 ی, ترا ندنو زکلایتاثبشت کیدلیا ارجانوجماكغا هدلآ یفالخ كنه واعم
 یدراشلا ذاخحما هاف ملا زی هدننب برع لئابق ؛راشمکید زوک هتفالخ ی یر ندهتوآ

 الوآیهتنم هب هب هىمآ 5 باہح یدح كن ه واعم .یدیآیبقررپ لزا كمشاه ی اساسا هما ی

 ۳ تا ترزوا یروهظ كتيمالسا . یدکلام هتکوش و ذوفرب كوو هيما ی

 ۳۳ شو تا ی ىغا العا تك كمشاه ین ینیدلوا بوستم
 ایفس ینا « هيما ی هجدبا صقانت ندنزو تافلت یرادقم كرلیشیرق ارکوص ندنسانغ

 " رلعق وم و رلب وما .یدشعازا مقوم رب زاتعو یلفرش هد( هکم) هرزوا قلوا هدتنلآ یتسایر

 یاد ندرامناو نرجأهم «رارارآ تصرف نوح كمریک هلآ یتفالخ ءراربل ۲ هرابتعا رظن اما

 ولو یزارفرس كرلیوما یندامش كنامع ترضح .یدرارونولوب هدنیاکش نوجا یرلقدلووط
 ۱ نرم نوجا هدافتسا ندتصرف و هواعم .یدشلا لسکشت تصرف ر مهم نوجا هب واعم نا

 ا ردات هنسودنک یقلخ «شعآ ذاخحما رادفرط هنسیدنک كردیا دعو لاو فق هصاعلا

 ع ترضح .یدآ هراب هدهطساو رب " روم کبد ییدتا لسو كن ه واعم .یدشمشیلاح هکم

 3 HES «ز الز هراهطساو | عورشم ربغ یک و نوجا ییدملس تقابل هطساو هقشاب ندقح

 با هریفم «رلنامز ییدقا 3 هلیماع یفالخ قح .یدزلا لسو هن اس | یک هس ایس لنح و

 ee لز ندکلیلاو ییهحلطو هب وأعم هل رب زردق هيج دا ل یفالخ «سانع نا

 ۱ هنسیدنک ی ینااجر هدب زنکو ب كرب رع «شمهمر_ و تیمها هتاعلاطم و ىلع ترضح هدلاح یرلکدتیا

 3 یا هوم كتفالخ ۳۳ )ها لر درد نمشد

 . یدشلا لیپس

 كح ترضح یفالخ دغ ابا انیمه ٩۶ - ع۱) هواعم

 ۱ ۰۰ ۵ ط ناتسنمرالواهس چاق رب شک اح هدلاحینی دالناب ازکوصندنتغارف 7
 طبض یتسهطآ (سی ربق) ه واعم .یدشمر دتا سح ین جات هدنسهضوح دیفس رحم

 | یتح . یدشما حتف هدیرلهطا (دیرک)و (سودور) «(صوق) ارکوص ندکدتا
  زکدو هواعم .یدشلر دلاقیماسقا مموط كلکیه روہشم هدنسانئا یحتف (شودور)

  «شعا كرادت اعانژد ر هدنناه (ماش سلبارط) كرهنلتراسح نوتبس ندنترفظم

 ۳ دانا و طقف .یدشلا زارحا تیرفظمرب یحنکیا هدنلحاس (ایکیل) هلتوق و

 1 *هدایز ندهبح راخ روما Rt یفالخ كاع ت ترصضحو يدا كد اعع ترضح

 3 8 ی رالما نون و کا ردا هدلآ یفالخ « شلوا لوغشم ا هلخاد

 .یدشمالشاب هغ وق

 ا نکا كل رلیلسن ارب شما حالس هب رحم داق رفآ قرالوا هعفد كل اه واعم

 ۲ ریو هعطق وب اینا قوس هعطق 2 نوجا تن واعم هنقاخ اه رفا ندا تباکش

 | (الواج)كردبا بولغ ینسودرا سن ازب ؛«شم ا طمضیرارهش لحاس نوو ردق هنعق وم

E ۳و  

 ا یک
 تیرماه



 یفالخ برعو قرش «یرود تاحوتف «رط وما

(۷٥۰ -٦٦۱( 

 ارکوص ندقدراتروق ینساق ندنرحنخ كنمشد هواعم .. .

 نده وا كنهداحو طةف < نتلآ رخ ی داهمش كنسلع ترضح تز ۱

 هدو رصوا هقشط اف .یدشمالک | غی دال وا هعاخر كوص ه هعحاف ندا ماود یر

 كوو كردا هظفاح ی راتقادصو تمرح ودق ىلع ترضح یسلاها قارع

 هفل راک ادفولرد یه نوجما هعفادمیفالخ قوقح «رلشعا تعس هنسح ترضح یلغوا

 نبتم عبط نوما هدافتسا ندنسهرکف تلاح وب كنسیلاها قارع .یدراش ال رضاح
 اماع ندراتدش و نسح ترضح طقف . یدمزال هفیلخ رب مزعلا دیدش « یحاص

eالخ نوجا كمهکود ناک . یدا نک اضو ملح تباظ نسح ترضح .  

 رب قیمع یشراق هافعضو ارقف هدنحور قاع. یدشلوا یضار 2 هلس یتف
 ترضح یشدراق .یدردا عیزو هنجاتم یور نوو .یددوحوم تقفش سح

 نسح ترضح . یدشعا ثراوت هننشتا عبط كنيلع ماما یساباب هسرانیسح

 هکر” هدیتفالخ هلطرشكلدما لوبق یسهفاک .شما نایمرد طارش ضع ۵۵ واعم
 هدننس هس زخ هف وک : راطرش ییدسا فرلکت كنسح ترضح . یدشلوا یضار

 دعنامفو یر و هتسدنک كرلحارخ نالا ندشالو نارا هللا رلهراپ نانولو

 هوامصم . یذبا یسهملنک زاو ندناوقحت ناوروک اور دک 0 ۱ 6
 دعو .هرزوا كما ضقن هرخ الا  یسحنکیآ . شنا افا یر كراطرش و

 :دقدشما ماست یفالخ هه واعم نسح ترضح هننرزوا كا ی ۱



 یوم خبرات ۹٤

  برع هلبا کلرورپماظتناو تلادع «یسهکدلمتاقیسنتو تالکشت « شا لیوحت
 3 لونشم هلکلرکسع زکلا یرامالسا رع ترضح . یدشللا تربغ هنیداحا

 | یدارفا تا نیمأت ینتشیعم كموحع هلراک ریو قجهنلآ ندهحوتفم كلام « كم
 ۰ . یدشلا لسوت هریبادت یک قلوا منام هتعارز نوجما قماعوق یرک ندداهج

 ;E هتسمالسا یالعا و تعاحش « تلادع : تار ٌّوم ندا لک هدا ز كا هدرودوډ

 3 .یدروسدا لیکشا یتساسالاسا رافتا-نونو كراتلبضف نونو «ءنید .یدیاتربغ

  ه«یومن را «رلهفیلخ ندا نا هل راتدوجوم نونو هنسه ورخا تافاکم كنيد
 ۲ ینیدلوا یسهفیلخ كتلمرب هجوق رکبوا ترضح .یدرلرویلاق یلاخ نآ رب ندلاتتما
  ریرفظم ,هسلایاما هدنسهقرا هرعترضح «رویلوا غراف ندقحاص نویوق هدلاح
  «هدهودیمهلوک كردبا لحام مطق ند(هنیدم) نوجا نییعت یتنیلاغ هحيتا كنودرا
  هیلع یعدمهدنروضح یضاق لع ترضح « روی رک «(سدق) قرالوا ابا یدنک

 اهدیآ یرد اعر » :هناد ر نهتسا قمیشاط یتسامرخ «قراروط هاب نا هللا

 زا راراتلبضف قوبسما لثم كرەر وراباوح هد زرط «ردرادتحالص هفمیشاط هدابز

 وقالراب و ۱۳ ا درک هدوجو كنساهد برع هدرود وب .یدروسدنا

 و یت دلوادوقفم نار او «تاسدا.تعنصر کف زکلاب .یددودعم ندراتاضفرسلائما

 3 كلبا هدنقح رلزکد رمع ترضح . یدرولوروک رثا هدندتسایس ر عساو

 | اروا نیمأت ینسهیمومع تورتوهبلامةوقكتلود هروبل آ ندصاملان ورمیتامولعم

 ۱ ۱ ند فرص یرارود تروهح لر لب ع ندسس و . یدرولوروک مزال هرسادن

 هما تلیضفو قالخاتفالخو .یدنرابع ندنرودتفالخ رب سس ؤم هنرزواتلیضفو
 ۱ ندنرظنهطقن تاود تسابس .تمنص قرت «تکلع نارمع طقف روسدیا دیلوترلفراخ

 هلراتموکح راوچ ها بسک تعسو تک هیلعءانم .یدرویمهدیالصاحرلدرمكو و
 ا یاس یفالخ نوجا ناما یتکلع ةرادا نامزوا « شعرآ سا

 ,یدشلززوک موزلهل وح
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 ۳ تاحوتف و تم روھ

 ه هلق ینیدلوا بوسنم گربمغس ترضح «ربنیلآ هراتعا رظن هدسن هقشاب ندنوب
 ۰ یدرولو وط دودعم ند راس یفرش كا راس نیقایا

 .یدرا وهدراهلوک نلیدا ربسا هدنساتا برح ادعام ندنرلغنص یاها و هدناتسبیع

 .یدیاررپسا نبدا مسق هضح هصح قرالیصاب رهم هنیرانو و بقاعتم ییهبراحم یه هراهلوک

 ترضح قح .یدزاعلاق لاخ الصا ندنزآ را تقنشو قفر «رل دنا هلماعم هلئروص نسح هراربسا

 وو « نیسیدمزق و یلغوا «نيس هع د مه راج و مەلو EE ندزس» :نوجا راریسا دمت

 ۰ یدترابع EE و یدو <« اوو راریسا نلیدیا هدلأ هدنساتسا تاحوتف .یدشم

 نشوذ هر هدراه رام ۰ قئآ یا « قق وب یاب .كمدوک یئاوم و هود یسهفیظو كراريسا

 تامل وکر ه .یدیاكا | لوح تبدح ابو نآرق كما ت تاورو ظفح رمش «یقمالبوط .یرلقوا ۰

 یرلکدتبال وبق قمم مالسا را هلوک . یدیا رک راه یفیدلوا نا او هتعنصا دل ؛ىتمىق

 ینما (یلوم ءیلداز! ) نامزوا «رارلب دیآ دازآ تافاکم یار ندنف رط یرلبدنفا ابرثکا نامژ

 ید زردبآ لکی فیمر هعرآ «لاوم یدک اقا 9 تب رع ؛یاوم .یدرریلآ
 ه ی آ ییدنفا : یدشا هدنسهاثم ینسابرقا انتداع تا یسلدازآ قق - مون الو كن دنفآ ر

 هډنروهظ برح .. یدرلبسب داټعاو تمرحرب هحرد وا یشراق هنسیدنفا هدوا هسروس ردق

 لوغشمهلتسایس و تشاو یرلب تک ا ران .یدرارین الب وط هدنتلاا. یارب كنيرليدنفا رلیلدا زآ

 بصانم ه لاوم . یدراردیا لوختم اع یاب و تفل هرسط یبلاوم نوجا یرلقدلوا

 نوعا یراکدلدیا دع مدنی ود كرل یرلبدنک طقف <« ریل دیا هيج وب یتوچ ر نذتلود

 ېصانم: یک وب كر هل ین رادح ندن رل یتح :یدولدی هنجو رابصتما اع یک هراس و قلیضاق

 . یدردیآ روهظ هدرلنیعآ لوبق

 یتضام كنود تموم
 تیمالسارودو .یدارودر ینثتسمرو ولوافداصا "

 حلوا هاک و ولج هن هل ار ط نوت و كنم وق برع ندا تاق ۱ تاخر یی ملات

 هدرود وب .یدا ی(تایضف رود) كرلبع «یرود ندشار یافلخ ابو تبروهج

 ۳ 73 عقاب  شلدا قسطت هدسانقمر عساو تاغ یسهبقالخا ماکحا كع رک نآرق

 a لصخش كسدشار یافلخ یسعا لاو ك زره و طقف .یدشلدا هدلآ

 كیاهد یک یلعو رمت ءرکبوا ترضح هنساماشاب هدنجا هافرو لدع هرتاد كقلخ

 ردا ,هنانم هد را یرا رود تر وه كارلو نط

 ندا بقعل ی راوشمو راو طا كرلہهاد كوووب ی رار كو و كب

 هنس ری ۴ داعا ر كوب و « راشلوا ناربح هتفارو لدع هلاکو لضف یءدزانآ «قلخ

 دوب و لا رود و . یدرلشمهعا روصق الصا هدتعاطا هنس رل هفیلخ قرالوا عبا

 هنسهرادا تمودح یتسهرادا هلق رع ترضح . یدا رع ترضح «یسسایس



 اھا فونص

 اجر هی ےزکو هم رک اج وه
E §. 1۱ 9 و ا د  

r aما  
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 باا ءهسداق لها هردب لها هلا هاج فض ندراصزاو نرجاهم : رلفنص مهمكا

 ,یدنرابعندناوذ نانولو هدرله راع ننهلهحیتن هلبا یت رفظم .كتيمالسا یک لا
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 ۹3 تاحوتف و تروهچ

 هرزوآ و واق هدرب و ولوا رب هدنرلاتروا « لتاق لش رلوآ . یدرونولوا اشنا

 ر هدهدراب رع هل را كسررارامعم ینجنا هدننامز رع تاق یا 8
 اشنا رلاس رمو شاط هدهتندم هلبا هکم ۰ نشمالشاب کما روهظ ی

 كماوملا نب ریز . یدمشتعو مسج هقدلوا ارس كنانع ترضح . یدشلیپا
 . یدراو یرلوآ كوو تیاغ

 هدم «هلن راحت هدایز كارانلکم .یدما هداس تیاغ یسهیعاجا تاب كیلاها
 هدلاح یرلقدلوا كمهنم هتهافسو قوذ رلبلاکم .یدراردىا لاغتشا هلتعارز هدیسلاها

 - اھا ارو 2 ندنط وقس كلكم .یدراراشاب هدنروصر یدح تاغ رلبلهتیدم

 قوذ سا هدننامزنامع ترضح طةف «شملوا روبمهتاعر «هبمالسا دعاوق هدیسل

 كنهبما ىح . ىدا هدهیما ی هدایز كا تهافس و . یدهلا ترشابم ههناهیفس

 لوغشم هلتفرعمو ع نک نھ هسارآ هدهندم .یدشجآ راه هدر یمەدازردار

 ییدلدا عنم یتیسوم .یدرولو تاذلر كوب و هدکم هک دی راظع و كرلهفیلخ ءرولوا

 هدم . یدرلیدا فف هلقلاح دوعو كمهلوس قرش یراترام كنابح نوا

 فیطلهلس رع ترضح ایژک | .یدراو رلهدنناوخ فطل كب « و 6
 . یدنمهدنآ عنم قا ندا ق روا نزح كنلر

 شیرفت هلرلملاخ ارکوص ندنناحوتف ماشو ناریا ه الا یراوا

 رارفاسم هلا یرابحاص وآ ءرونوق رار دسو راردنم هنرزوا كرلبلاخ .یدشخدیا

 لوا ندکع . یدرس هدنرزوا وئروا رب ندبرد كم .یدرروطوا هسرزوا كرل و

 .یورار هلقمراپ یع .یدندع ما ۲
 كره كلموك رب نوزوا ردق هن رلق و وط رلککرا .یدىا هداس تباف تفایق

 لومعم ندنسوت هود هنرزوا كکلموک و ابرنکا .یزیارالغا رز ۱:

 نوزو' هنیرلشاب . یدرلریک راولاش رار هللا كلموک هدینامز هبراحم ءابعر لو
 ىلع راسداق . یدرارالغا هلا د رش 4 ندنلنق هود ییدنم و «راروق لیدنه ر

 لیدتم هسراشاب « را رک كالم وک ر قبجا ى 4 راولاش رب شک مومعلا

 ر نوزوآ كلرا داق هدد ریمغس رود هدلاح ییدالوا رتست مالالا لبق .یدرل رالغا

 هحتس رس هدنحا راککرا راسداق . یدشلسا صا یرلامقیح هغاقوس هللا راح

 هدنسهرآ رابرغ . یدراردبا ماود هراتسرد ۰ راردک هک



 یعوم خیرات ۹۰

 | یسمرتسوک یاب كرافالتخا . یروهظ كرهتف ارکوص ندکدتسا راشتا

 راب یملع » اک موزا هن ودن و طدض يدك ەسن ارق مولع هل ا هقف

 1 | كس راش رش تیدح « ردیغاقو ا دوار لع» ۰ « زکیدبا دنب

 ان حا وزرا قلاف هتسراو هن ندنظفح كم ولع دار هلکنن و .یدراشل |قیطت

 ) هدلامش ان یونحو ناش «ىزابكلىا ہدناتس سع

 ۳ . یدرو ولوا لامعتسا (یریج « دنسم فرح) هد ولج « (یطم
 هللا یتاربعو ینایرمم ۰ یطبت فرص ینهمشرع كرهنءهرکوا یطخ کیا وب هدرلنانول

 قدنروهظ كتيمالسا ینایرس هلا طن طخ ندرلطخ وب . یدراشمالشاب هفمزا

 ۳ ور هدندنسحنکیا « (خسن) ندنسج ر «شلدا لامعتسا هجراب مع هدارک,

 ی (یربحطخ) هلتبسن هنر هش (هربح) هب نوک طخ .یدشللاروهظ(ینوک) ا

 یراخ عر لما (یلیح رطس طخ) كرل رنا برس هقشا ندا و . یدربلب رب وهدیمأت

 هلعءاس .یدشلا راشتنا هلبسهطساو یسلاها (رابنا)هدرابع طخ وب هکیدرا واهد

 خ)  هداتا یراکدتیک نوا تراح هماش ی (یطمت طخ) لوا ندنرح رلبع

 . یدراشک رک وا هدن رلف رط قا ص هد (یفوک

 ارم ۰ (یفوک طخ) یعرک نآرق ًادیلقت هنیرلهسدقم بتک كراینایرس رابع
 : هدنروهغ کتبمالسا هبلعءان . یدرارازاب هلا (یطمن طخ) هدیآبتاکمو تالس

 “ب 2 ن رم «بلاط فآ نب ىلع یرلهحیلشا . یددوحوم رانلس یزاب هدزاج

 و 7 وا ءیرضملا ن ءالعلا « نایفس ییا ن دی زر « دعس ن ناعع < هللادبع نب هحاط

 ۱۳۳ ا ر اهد .یدیا تاوذرتاس اهدوه واعم ؛برح نب نایفس

 یاب

 1 دا هبطقیطاطخ رومشما كرود و .یدشمشت ی E NT یرامتاک ناود

 ۳ وضوطو « یلیدما ظفحر زکلاب مرک نآرق هدنرائامز كلبا كتسمالسا

 «شمالشاهفلزاب زسهطق وزسهکرح هحینایدبا طدض هللا یزای هرخ الا . یدرونوق

 ورا نرود هل روص و . یدشلدا داحا هکرح ندنفرط یّودلا دوسالاوا طف

 8  یدشنزاب هنیززوا یمیرد نالیج به راع رک نآرف
 هی وصخ هدعافر یرلپ رامعم هدنررلرود كلبا كرلب ع

 ا ٠ هم

 ۳ تمیق ادعام ندهمظعم و و یدلکد ۳ 2 هام كس 9



 ۸۹ .  تاحوتفو تروهچ

 زکد لوا كليا ندرامالسا ۰ یدراشهالشاب هتنلارجا زاهبزاحم داع ٩
 ترضح «نیدلاءالع . یدیا یعرضحا هادع ن ندلاءالع « ندیا ارجا یرفس

 یناریادلرهک ینرزفروک هرصب هدهرص ینیدنولوا نییعت یسلاو نرح هدننامز رمت
 -رفس د رع ترضح .یدشمامالوا قفوم هدهسا یدبا شمهتسلا كما طض

 ندشبشت وب ییدلیا ارجا ناذتسا الب كنیدلاءالع یتح .یدزعا ظح چھ ندنرل
 تیاهن . یدسشلوا عنام هدهنسمیا ارجا یرفس زکد كتهواعم یک ینیدلوا ریغم

 ینکج هلبدیا هدلآ مانغ قوج رب ندنزوب رارفس وب كردیا رارصا هدایزكب هواعم

 هدنقح یرلرفس زکد ندصاعلا نب ورم یسیلاو رصم « رمت ترضح هديا ناب
 ۔ و تیاق یزکد ! نانمؤملا ربما یا» : هدصاعنا نب ورم < شتا تامولعم ۱

 -ارطا كنانولو هدزکد . مدروک كونسحوک تیاف یرلنالوا ک ار اکا ء كوب

 .زربو لالم هلق هسرواوا نوغروط زکد . ردقو یش ر هقشاب ندامبو , ۰ دف
 یسهشیدنا كلزسناجن هدایز ندناجت هدزکد .سلا ندشاب یلفع تا

 .ردسکیلاح كرلتروقناروط هدنرزوا لادر قط یلاح كرانانولوب هدزکد .ردراو
 رب چره» : رم ترضح هنرزوا كنو « شد « ردققح قلوعو هشربلنک | لاد .

 اعم ع یوتب م گكرهسد « کد ضار ساما هب هک لاهم ر هلون ثمالاسا

 كنهبواعم ۰ هحنل وا هفسلخ ناعع ترضح سالا طقف . یدشمردنوک ههو

 Sa EE اش ا سا ندا و ی

 یدشع ولوا حت یسهطا (سلریق) هسرزوا هدعاسمنایرو « شمانایاط هنمارا ۱

 . یدا یرفس کو كليا كرلمالسا « یرفس سیرف «ءلعءاس . (ه ۷۸) 1

RRلاغتشا هللا تاحوتف فرص :هدنرارود كلبا كتمالسا راار  
 كم رکن أرق زکلاب یدراشمهم رب و تیما هوتفو مولع كردا و راع

 . یدراشلوا لوغشم هلکمنی هلآ ودیندب تضایر « رشت افتک | ها رشت یتماکحا
 ندشدح تیاورو ربسفآ « رک نارق : رلملع نالو جاور هدایز كا هدرود و 3

 سابع نیا ی ةداز مع تح . یدریلیدیا عنم ی ود هلا یزاب كملع . یدنرابع ۱

 پیه ران دانو واع هل ایزابلوا ندزس » : كردا عنم فود هلا یزاب كملع

 طض هللا یزاب كارق یبس هدكن و .  یدشعد « ردراشمقح ندلو ورغوط ۰

 پھ یمظعا مسق كنهاح . یدقلوا منام هنسامنولوا كرت كنأرق ظفح كرهید "
 تنمالسا . یدن راععند ایل ؛مولع نولو هبلعءاشس . یدرارولوا حیات هرکف و ۲
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 برا ادم ترضح هدنیدشار یافلخ . یدرروس « ردا لاخدا هتنج یال وط

 ۰ یدراشمالق یلاخ ندقوشت هغلزادناریتو هکلیجین یعالسا لها « رادلوا حیات
 ۱ یرلحلف ناسارخو ماش « ناتسدنه « نع راحلق یراق داللوق كرلب رع

 ۱ رکی دعم نور هللا ی(راقفلاوذ) كناع ترضح راحلمق رومتم كا . ىدا
 رابرع . یدرونولوا لامعتسا هدنرزواتآ هلترثک | رابغراق . یدیا یس(هءاصمص)
  «راشعاللوق هدیالآ هرصاحم هتیدزوایسهبصوت كنیسراف ناملس ادعام ندهحلساوب
 اد هقشاب ندو TP ۲۱ |S قسشحنم هدنسهرصاحم (فتاط) 4 زا

 ٠  .یدرارناللوق هدیرلشاب چوق نایند (شک) و رلهلوق هلرحتم نلید
 ۱ ,یدشلدیا نیم هد هلراشدحو ثب | هیبعتو .یدن رابع ندنسهیبعآ فص یسهیبعت كرلب ع

 . هدزاع مالسالما .یدردیاهیص و ی رلغ | ه رام هدماظن قیشان هدارفا نو و ری.غفس ترضح

E۲ هراپکیهن رزوا نمشد هراردنآلیکشت فص هلئروص وا هدهدهرام هسرارودا که  

 ۳ ور نیدشآ ر یافلخ «هیدر و ولوا بیر .هن رزوا فص یا او ر رک .یدراررو هدنلاح هلتکرب

 ET هرلفص ددعتم هروک هن رلح الس هدرکسع هدا دياز یوق كئودرا هدننامز

 ( نینص ) ىلع ترضح هلجزا . یدروولوا ناب هدرلقطن یاظن هبرام ینجالآ كرکسع

 "۳ یرلیلهرز .زکیر دشالبقص یک اس ۳ یزکر لفص» :كردبأ دارا قطن ر هرکسع لوان دنس هب راع

 : یزکب رلقاحنس هزکلکاهراغراق OA یزکیراشید هزکسوق ه هقرآ یرازسهرز یکوا

 ه . زکیدیا ه رام هلا تام و قدص . .زکیدنا میدو ه هزکب را رداپم یرلنا .زکسوط و ع وط

 هقشاب ندنو . یدشعد ۰ زکسرولوا لئات هت رفظم هدتبسن وا زک هسررتسوک تام ردق

 اوج راصنا لا نرجاهم دم ترضح .یدرونولوا لامعتسا هد( الوراپ رامش ) هد را
 3 دشبل ۲ هدهمظتنم تروص ه هب رام ین راودرآ ر هغیلخ .یدشل ا لوق راعش یرآ یرآ

 (مصاوع) هرادودح :«راردا ےک هدیک زام یراکدتبا طبض یک یرلفد
 ۳۳ .یدرارر و یال

 ندنروهظ كنتبمالسا . یدراراقروق ندنرلرفس زکد لوا ندتیمالسا رابرع



 AV تاحوتفو ت» روه#

 یک ییدارب و شاعم هجحمرآ هنیرلقجوج و هنیراهجوز كرلطباض .یدبا هدنسهدار

 .یدربلیر_و یسهجراپ یضارا هدر هدنعب عارذ ۳۸۰۰ نلیند(بیرج)

 هدایپ ۳۰۰۰۰ قوج كلا هدننامز ربمفیپ ترضح یوق كنسودرا مالسا
 یی یللا زو هدننامز رم و رکبوا تربضح « شلوا غلاب هبیراوس ۱۰۰۰ءو

 نوا تاءطق .یدشلازواحم

 چ ءر(فیرع)بک صندیشک
  نایاش ینیرع یه « رلیریآ
 .یدردیاهراداتاذ ر داععا

 ارجا یمسر دیک رکسع ۱

 هنماظتنا كرلفص <« ردیا

 ولوا تقد هجرد كوص

 ۔انع( ردب ) یتح .یدرون
 د ترضخ اکو

 یمسر دک ه رڪ سع

 فص ینسه < شمردیاپ

 7 ترا شو هس ج دہ ی ا
 دو ۳ ۳

 9 چ ۹ - ۱ .
N۳  : 

۱ 

e, / 
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 ۳ ہا

 .یدشمر دزد فص
 ر 6ً / 3 3 ۱

 درا رز
 یان (باقع) هغاراب نالس

3 / 
E3  

 «باقع)هعارب اب .یدشلر و
 1 یسیراوس برع هدرصع ىج وا 5 ِ

 75 تد - رو یا ( شوف هرف

 هدنسانغ رد . یدیا ندرالوا شمتا ساقا ندرا سلامور یرلم

 ( باقع ) هغاحنس یه طقف . یدراو یراقاریاب چوا هاس یسکیا ۰ ضایب یر

 < هيما هاک ینسهفظو قلرادقاریاب .یدیا هدکند هاس ( باقع ) . یدزلربو یا

 قاجنسنامز ینجانولوا قوسهداهج رکسع . یدراردبا افا یرللغوا رادلادبع هاک

 نامز ییدتیا میدوت قاجنس رم ترضح . یدرونولوا ارجا یمسام ییدوت

 ابمطق ندتلادع كنودرا « ردلا داريا قطن رب نوجما قیوشتو میحشت یرکسع
 نبع رانلاو .یدنداع كمسا عیدو قاحنس هرلبلاو . یدرلیا هصوت ینسالریا



 یوم خیرات ۸1

  هد(ماش)تالامعتسا ءوس نوتو .یدشلبا دیزت اهدتاقر ینصرح تورثمج هكرانا

 ۱ یسیلاو ماش هلجزا . یدشعا راشتنا ارکوص ندقدلوا لصاح سام هلرابلسنازیب

 ۰ یبابرقا هدناع ترضح « شمالشاب هنافارسا قراناللوق تعم قوجرپ هیواعم

 . كیوک چاق رب رهدنک هنسیرلبا اهد هیواعم . یدشا هاسم ینوب هلیسح قلوا

 رایوکوب هیواعم هحندیا فاعسا هدقوزرا وب ناعع ترضح «شعا بلط یادراو
  «شلدبا دیلقتندنفرط رلبلاو رئاس یتکرحوب كنهبواعم .یدشلبادپ عضو هنیرزوا

 1 1 هدناهعترضح هدانا و . یدشعا دیازت هک دنک یصرح ت ور عم هل روصو

 3 < راد ۷۵۰۰۰۰ هدنناي كشسرادهتزخ هدننافو « شما راخدا تور قوح

 ۱ یضارا و كالما رامالسا ًارابتعا ندخرات و . یدشعولوب مهرد ۰
 1 .یدراشمالثاب هغلوا هدیحاص

 3 3 .u یدک ندمالسا لها نوتو یسودرا مالسا ثالیا

 ۰ عسوت هیمالسا كلام .یدردیا هیراحم هدنتلآ یسهرادا كنهفیلخ
 3 اقا یرآ یرآ هب هلق سه « ردا تماقا هدهص وصح عفاوم اک نامد ييدتا

 ۰ . یدبا كلرکسع یتاوغشم هناکیو كليا كارامالسا .یدرونولوا صیصخت راهاکتم

 ا یللکوک هبرح < رکسع . یدشلدیا عنم تعارز نوجا یسمهلدیا كرت ءلداهجیتح
  (ناود) نایدبا سیسأت هد( هنیدم ) ندنفرط رم ترضح . یدردک قرالوا
 1 ههندق و بس تاشاعم < رونولو دبقم یشاعم هللا یک کم هدنرتفد

 اعانود و ور را

 3 نالیدبا ءداآ امر ریمغس ترضح « تاشاعم . یدرونولوا نبعآ ار کت

 ریل آ یدنک یر هدشل كعانغ ربمغس ترضح .یدریلیدیا عبزو هروک هانغ

 ؛شعآ کرح هلتروص وب هدرکبوا ترضح .یدردا میسقت هيا یدرد هدشب

 ۱ هزاتعا رظن یعدقو بسن نامز ییدلبا سسأت ی( ناود) رمع ترضح طقف
  هراناولو«۵۰۰«هنربره ندراصناونیرجاهم ناولو هدنسهعقوردیالثم .یدشلآ

 راد ۱۲۰۰۰ هساع ترضح یسهحوعو هتنرهحوز ربمغنس ترضح < ۰

 هاذ كوو كا هدمالسا رود هسریلیدما راشعا شورغ شب راسد ر . یدشلرو

 ۰ .یدکید رونوط یش رب ردق ارل ۲۵۰ یونس «هراپ نلیریو
 . ارظن هننراسج و تعاحش «هنعقوم كنهلبف یغیدلوا بوسنم یشاعم كره

 مرد ies ose هدیشاعم كناطراض . یدیا مهرد ۰ هرزوا قلوا



 ۸ تاحوتف و تروهچ

 ماصم یانتشا هلتراجم طقف .یدردیا تراجمتنوحما نیما یس هقفل یدنک رکبوا .یدشدعو»

 ترضح . یدشع ولوا صیصخم شاعم کت 1 نوجا نبالوا منام هنت ۇر ییهماع

 هدینروص ر لوذبم ندف رط سه راسیو تورث هدننامز .یدشلا زی اد هدص وصخ ۳ 3

 ندلالا تب نامز ینیدلوا یجایتحا ه هراب قح ءزال ۲ هلضف هراب نوا ندنشاعم هدلاح ییدلک 1

 كرب ناسك ناالاثا تب » : هنلغوا هدهرص یحهدا تافو . یدرلآ هلئروص ضارقتسا

 یسهلئاع باطخ یسهیش «هسزمشت داش .نبسن هدوآ ندنلاومآ كم رلقجوچ .مدلآ دوا مه رد 5

 ترضح .یدشعا درفت هدتلادع یارجا و قوقح ةهظفاحم هد لع ترضح .یدشعد «نیسهدوآا "

 وا كنوا نیاهحیک . یدق و مات ای هقشاب ندنس رد چوق رب نامز مکیدنلوآ هلا همطاف» :ىلع

 ندهمطاف .كدررو 0 هدنرزوا كواه هدهزعاوبج دایشاط وص نزودنوک ۾ قدرا هدنرز

 قرالوا یسابب فشراچ یلع ترضح .یدشعد « یدقوب مهسمیک كجهدیا تمدخ اک ادعام "
 دا و رهفملخ .یدرولوا یمنیدناص ینحیلق هدرازاب نوجا ینیداع ولو یه رد تردا 1

 رعترضح «یدرازامروط یرک ندزارا قلضف نيع هدرلبلاو یک یرلکدتا تاعر هتلادع و 3

 كنم رلثور هسرلآ ريخ ین راکدتا رو بسک هرات ادعام ندنرتشاعم یدنک كرلیلاو "

 ندرلندیا ریدقتو دیاق یتلئاضف كهفیلخ اماد رلیلاو . یدرریدشا ز هنمان لالاتب یفصت

 هناور ۰ یدربنارواط یللد شا كب هدنقح رلیلاو رم ترضح هلیصوصخ . یدرونولوا باتا 8

 هنس رب لندننسعت «رمع ترضح .یدشعا نیس لاو صج یدعس ن رب هرم ترضح هروک

0 

 اا كلموج رب هدننرص «كنکد هدنلآ ۾ قاآ نیلا هدربمع «شعآ بلح ییاو ر

 : هجوروک هدتفایق و یییلاو رمع ترضح . یدشمقیچ هشروضح كرمع ترضح هدلاح
 ۰ شا نلاوگم هس د «؟ انف ردق ول یمت- کلم كنيدن ولو هسق و ؟كسروتسیا مقعد[ یز»

 لوغشم هلیشر هقشابندافا یس هفیظ و یسیدنکط قف « ینفیدلوا یا كتكلم «ربمع هن رزوآ كلوب

 هنسودنک هيلع ءان « ننیدتغاطهنک اسموارقف قرال آ ندرلماسم رغ یه زجو تاک زنئیدالوا ۱

 ترضحهن رزوا كنو ,شملوسیکج هریک رار هدینوا هسلوا شلاق «ینیدالاق ىر هلن
 ۶ یدشعا سما هسد «!تیک هککلیلاو وا 3 هلب وا «ینا ك» :رمع ۱ 1

 هدننامزجایتحا «ندنیک اح ساسا هل روصوت رزعا راخدا هراب راهفللخ كلا 9

 دع هتسایس کو یتفالخ هدو . یدرارولوا مورحم ندنوف كج هدا نفر و

 «شمهما ماود تدم قوح یرلتکاح ندوب یتح . یدربلک یرلیا ندنرامهّما

 تور عج هلردا ارحنا ییماکحا ه مش ترطف ندا ماتخ یرود تیروهه

 . یدشمالشاب هدننامز نامع ترضح یراخداو"ممح هراپ . یدشهالشاب هکٍلدیا
 توقنیمأت هدهماسوب یتح «راشما ذاخحتا تلا یهراپ رایوما هدننامز نع ترضح

 كعانغ .یدشمالشاب هدرود و تالامعتسا ءوس نون و .یدرلشلوا قفوم هكا 3
 دامادهنیدنک كرءر و همکس ان ناو مع ناهع ترضح قن كح هلب رو هل الا تس ا

 ‹« شم | ناسآ ندنسابرقا یرلملاو «شمردلاق ینسالوروص باسح ندزللاو «شم كيا



 یوم جرات ۸

 3 :یدشمر و یناملعت وش هصاقو یا ن دعس هدرمع ترضح 2

 :یاعت هللا . هلوارورخم هن راكد د یسیب اح و یساد كهللا لوسر اکس ادعس ا»

 ۰ و تاعاط هدننب لوق هللا هللا . ردا وحج ینائیس هللا تانسح قحا ؛زملا وع یائتس هلا
 ۳4 اخ و تبقاعطقف رد رال وق كباهدرلنا «یبر كرنا قح بانح .ردقو تدسل هقتشد ندناد

 0  ررولو تافاکمو نجل هللادنع هلا تادابعو تاعاط .رارولوا لضفا لندن رب رب هل رایتعا

 .هتا ناب و ید اعم ۳ تا املا یربص .« پاپ هل وا هد نس هسپ دب اب هل هللا لوس ۳

 . < ,ردقو جنلق هنمشد ندا ناما بلط .هعا دقع رهدهاعم زا كەس بلک

 دون رهقابنهفظو وب «راردیاهدهع ردتاذلاب راهفلاخ ینسهفطو قلضاق

 ؛ژری.رلا وعد كتاب هح دیا تشک و ههالاسا كلام ارکوص اهد .یدرلزعا

 ۳ یدیا رمع ترضح «ندبا نابع یضاق كليا .یدشملدا نعت راضاق هرزوا كمما

 رعشالایموموبا «هدهرصب ے رشندهباح «ه ده ذم یار هلا ءادردلاوب | ی

  هتعيرش راضاق .یدراردىا نامت 1 ی رلضاق رضم : .یدردیا قلمضاق هدهفوک

I:3 هدراهفلخ . یدرا ربا تلادع عیزو نایس هدّدتح کیہ «راردیا فرا  

 3 - هطیاض یتینماو نوکس كنيلاها .یدرارونولوب مبات هتعیرش یک سان داحا هلبنع
 ۰ ظل رب نەكا هفطو یاها یک 9 راەقىلخ ‹ ریل دا تئاص هاتف رعم

 E ۳ .یدرازالاق یلاخ

 ۱۳ ۰ ؛وحوم لالا تبب) هدرامالسا هدنافو ید ترضح ۳

 3 ملام هوم
 . ندداوم یکوب و تآ « یئاوم « یادغب :لاوما نکع.هنللآ ككرامالسا . *

 . نوتآ ارک وص ندقدنولوا ك رصم و نارا « ماش طقف .یدیا ردا هراب,یدرابع

 ٤ . یدشلرو تىما هب هراب ارابتعا ندح ران وا ¢ شمالشاب کلک هدشوم 1

 ارامالسا طو «۔شملوا روح کما نامت شاعم هدهباس و رم ترصح یح

 یدشلبا عنمیامشارغوا هلتعارز «یراخدا لاوما نوا یرام الاقیرک ندداهج
 < راق هتسیلاها هیرق یسضارا هسرولوا مالسا یر, ندنبلاها هحوتفم كلام
 اک نالوا مالسا . یدرلردیا ماود هدکمر و یحارخ كنضارا وا رتو

 3  شاعم ندتموکح فرط لباقم هتیضارا « رونولوا میاسآ یرلهلوکو یلاوما زاس
 ۳  هنیداهج لاکا ء ا یدصقم ا یلوصا و كرم ترضح . .یدرنالغآپ

 ۳ .یدکلبا روح یرانایلوا مالسا

 0 ۱۳۳9 ترا فح «یدرزابارآ تورت جیم نوا یراسق یدنک رای .
 الم داع هلا لا تیب هدوا هکیدشع | روهظ راس د ر زکلاب ندنسهراب تموکح هدنناب نامز



 | یی یی کک ی تو

 Ar تاحوتف و تروهچ

 لامفا ۰ مدا نیم یلاو هرب كدلاع نس هتشيا ۰ راردبا لمع اوا و تا و
 ۰ كسرولوا راتفرک هنترغ هد كتلخ یک كکجهلک هنبضغ كهللا ارز ؛تبا بانتحا ندهلهاح

 مارک | .هللا تافتلا لذ ۰ تبا هلماعم نسح هرلنا نامز كاکیدتیک هتناب كرکسع هدهاکودرا

 ۰ ههسردنا تحصن رکا . تا رشد و دعو هرلنا یتفج هنلوا درزا كاسا . نلون هدربخ

 ی هد قاخ كل هسردنا حالصا یسش .رولبدووا تحصل لصفم ؛نوسلوا رهن كتحرصا

 ۰ تا  ولص یافا هلب | عوشخ ES تاقوا .نیسرروک رخ ندرلنا 6 ردنا حالصا

 كک رکسع هکهع روطوا هد دز قلفوح هکردق وش ؛ تا مارک ا هب ییا كح هلک ندنف رط نمشد

 فقاوهزکانکسو تاکرح 0 همرتسوک یشر 0 کا .نوسلوا شتک نوا فقاو هنلاح

 2 طرف . نوسلوا هدنما یراهدب زک كا كركسع لح كغحەتروطوأ ییا .نیسالوا

 «هراشتسا .هلوس یرغوط .تبا تکرحقیف و ةف رشتدح تقو كکیدتا هراشتسا .نیسالوا

 ی راکذلبا كاردا هلال تاوذ كکیدلیا هراشتسا هل رلیدنک یدنک الوا نامز گنغبدالشا

 لصاح تنقفوم هدزکتاکرح بقاوع ندن رلکچ هيم هديا راکفا ناس هلیقح عبطلاب هسراز | راهظا

 .زکسرولوا شا تناها هزکش ؛زامهلوا

 و لاوحا كرك اع نانلوت هدک تدعم ۰ قیح هشیتف یرلهحک هلکرلب رقم نالوا قردص

 . شبلاچ هنمالک 1 لتر وص و یاکرح و لاوحا كنمشد «نصقاو

 ین رلکدت | بودی قو هنب را هغبظو ۰ تا قیرف هکفارطا یرانا و رک ین رالوغهرف

 رلن دا تلفغ و بیست هدنرلهفیظو .الک ۲ . روک تیک هن رازکم نزسنآ نوجا قمالک |

 .نوسلوا هدنسهحرد یرلهحنج هدازح كکح هر و .رو نام یتسازج «تا تا هسرولب روک

 ۰ ی و كنقاط یر كراهتتسو قح هنلو هدتب و هحک ر دشیکد اب دام يرالوغهرق

 موم قیتحتلابیرلنالوا ی وقع .تیا لیلقت ینککنیجنکیا «لیوطت «هلیبسح یرقن كزودنوک
 ؛ه|لاحمتسا هدازح هکردقوش ؛ ردرو ین رازج ددرت الب كرمدیا ریخت هدنسههحاوم ۳

 ہلکی ار یدنک راز ازح كج هل رو هددمح رلرک وا .ردیآ نبش قسموصعم هر هک

 . و هللا قوقح < هکر دنالا زج هلتکرح قيفو ههو ثیداحا و هيهلا دارا یرلنا .نیسالرا

 :نیسلداداسفا یرلقالخا هکهغا تلفغ هنلاوحا ككب رکسع .نیسالوا عیاض هللا لوسرقوقح
 -هیصوصخ لاوحا كما سج یرلنا .تبا لوتسم یثراق هنرهفیظو ؛هعا سس یرلا

 و تینما ندنس قرلوا بجوم ینرلتینوزحم و ساب هسیا و ؛ردکعد كعا ضرعت هنر
 هدکمروک ارهاظ ؛ ها مایق هفشک ین رارسا كرلنا . رولوا بس هنسلوا لئاز كنم تب و
 . تا افتک ا هل رالاح كغيدلوا

 ءراک افو رلهسمیک كحهدبا طالتخا .هعا هدطالتخاهلرلنا ؛همروطوا هلا لذارا هورک

 .هللوس یغوط .تیامازلا ی دج نامز كغيدلوا قالم هلنمشد .نوسلوا رادتفادصو مقتسم

 ندکلسسخ یثداق ر .نب-ألوا نببح هد رکسع هکهمرتسوک تن اج یشراق هرلنا ر

 نمشد .زاملوا لصاح ترصن هدرلکنا .ردبجوم یرقف كلسيسخ هکنوح ؛تا بانتحا تاغب

 هللا ۳ ها ضرع هراهن ام دابع و اسدلک «نابهر « قحوح «ن داق «ه یلاها كەس رزک هنتکاع

 «.نیسلیا حالصا یتلاوحا كرم هلج

 رے ا ا و



A۲یوم خرا  

 __ هحفاصمهسیدنکن وج ا كمرتس وکی راتقفاومهننآ ارجا «ین راتعاطا هی هفیلخ راب رع

 _ (ىەبب هبقع)<تەيبكليا ەدتېمالسا .یدرونولواریبمت (تمیب) هب هلماعموب ندنرلکدتیا
 ۱ لوسد «هقرخ.یدبا زارط و هکس «هبطخ «رهم «هقرخ :هدتفالخ تامالع .یدا
 ا ییدلبانابحا مبفک روهشم یعاشیمطان(هدرب :دیصف)ثم رک |

 . نیدا متاخ یفیدصاب هراهمان یکیدردن وک هږازادنمکح ینجا كنس ترضح « رهم

 اع ترضح تيان « شا لاقتنا هنانعو رمع « ركب وا ترضح « متاخ و
 3 اد هبطعخ .یدشمردزاق یتسهقشاب هنر « شهروشود هنسو وق (سیدا) یرهم

 ۱۳ ال . یدترابع نداد نانوقرا هدعماج هنمان ربمغی ترضح هد
  كنهبطخ هلتروص وب «راشمالشاب هكا اعد هبهفیاخ هدرلبلاو هجندیا كلام عیسوت

 | .هفیلخ هيا زارط « هداپ یواح ینمسا كنهفیلخ « هکس . یدراشمتا عضو یتساسا
 3 اش ص وصخ هنرابدنک هرزوا قلوا یواحین راهصوصم تمالعو ین رامسا كرل

 3 و و : ح . یدنراع ندراتر

 ۰ ام هحتف یتکلم وا لوا ندزمتیا حتف یتکلم رب رامالسا

 3 حتف ییلاوحوا دوخایو راردبا نیست (یلاو) ینادناموق روم
 ۰ یرلکدتیاحتفاتداعرابلاو .یدرارایادعو ینکلیلاو كنارواهنسیدنک هدریدقت ییدتبا
 | هدهمکحتسم مقاوم یهدنفارطا رلرهش « راربلآ هنتلآ یرکسع لاغثا یراتیالو
 «  صح « ماش هیرکسع مو ندیا لاغشا یتسیلاوح (ماش) . یدراراروق ءاکودرا
 ِ «رازامروطوا هدرهصقو رایوک رلرکسع .یدراشهروق هاکودرا هدنطاسفو ندرا

  هرلهیرت و میلعت « رارالتوا هدرارباج رلنآ . یدرازامنولوب هدطالتخا هلبا یلاها
 ۱ یرلقدنولو < راردنا اا یت.اما هفطو < رابلاو . یدرلردیآ تراظن یرلطباض

 ۳ ۰ . یدرلرلبا تربع هتل ادع عیرو هدرات الو

 . درو تامل اغاد راد هتکرح طخ یچهدبا بقعت «یلاو یرلکدتا نیبمت «راهفبلخ

 تامان مهم تیاغ هناینسییانب دز ییدلیا نیبعت هنکلیلاو هرب زا ءرکب وا ترضح ۰ یدر
 ترضح هدناماعت و .ردهتشورب مهم كج هرت سوک یتسهرادا زرط كرود وا تاهلعت و .یدشمر و

 3 ح : یدروسدبا راکفا ناب هدزرط وش رکبونا
 3 هر ییرادتقا یشراق هنالکشم و روما ماهم و هغ تاوهش ؛مدتبا نییعت یلاو ینس»

 ` ىس گهسراپاب یا .منچهنالک 1 هقاخ یکتقیقح كنس و .مکجهریدشت ینس .مکجهدبا ناحتما و

 . ۰ تاو هداقا یثراق همالا . مردنا لزع گهسرونلو هدتناسا .مردبا اقا هدکهفیظو و عیفرت

 سا وا «رلنالوا نیش ههلا ۰ رروک و ریایب هدینطاب يک یکیدلیب یکیرهاظ كنس قح بانج

 مایضاف « لاو



 »۵/۰ تاحوتف و ترور

 ءریلآ رادقمرب ندنتورث كرلمالسا نیکنز .یدردبا لیکشت ینساسا (لاملاتی)

 هفیعض هلتدوصو .یدربلیدبانمأت یلوصح داحا مالسالاناب كر هلی و ءرامالسآ ر شف
 . یدریلشنلاح هکلدیای واسم یوق هللا فعض «سلیدیا تنواعم

 رکبوا ترضح « شمالشاب هغلاخوح تادر و هدنهنس جنکیا كرم

 تادراو عم عون چوا هرزوا قلوا ترابع ندءزجو مانغ «تاکز هسبا هدننامز

 رخ ترضح هح دیا دياز نوتسپ تور مبپانم هدیرود رع ترضح .یدشل وا لصاح

 هنس نه هروک هنیراقاقحتساو .تقابل هتموکح لاحر « یدسف هرتفد رب كادراو

 صا یلظفح هرزوا كلدبا فرص هدنموزل كنادراو هلضف «ینسلر و راشاعم ناعم

 . یدشلرو یاب ( ناود ) هننالکشت و كرم ترضح" . ( »۰ ) یدشلا

 تادراو ۶ ینلآ:.هرادستعا وظن :یمدخ جارد هتمالاسا تانک: ره ۱
 لتر ک تلود تادراو ءزخ الاب« یدریلیدا دق ندنفرط باک رب تافراصمو
 . یدشم لا ,سبسأت (لالاتس) هدر, هد(هنیدم) رع ترضح هحالشاپ هیاعرآ

 تونم هراس نایدایک ی یدلبا قمسش هلن زوصو یهدادا روما رم ترشح

 انک .یدشل ارصحءرامالشا فرص یک غك ردبا درطندناتتت ره
 هلیاثالما باصا هلتروص وب «شلدیا عنم هدیماملیناصكنیضارا ی هدهحوتفم کلاغ

 تیسنج كراندنا لوق یمالسا ند . یدشعامقح ندنرللآ یسضارا ءكراولبوک
 لوقیمالسا ند .یدرونولوا هلماعم اناس هدنقح یسهلح «زاملا هراتعارظنیتلمو
 ءرخ لب رلن و :یدزیلیدبا برعهدنلکم رک هنتتمدخ راد رب ۱۷
 .یدراردبا ند لیدبت ندنرلکلیدنک كرءهروک یناحج رینبداوا زباح كتبمالسا

 «یبالوا ندشیرف كن هفنلخ .یدعماح ینهاحریورخاو یویند هفللخ کک

٤ rال یساعواو "سشقنا لنگ هلا یاو تالو تاک «  - 

 یهسمکرب کیدروک تقایل بحاص « رونولوا باخت هللروشم هفیلخ . یدمز

 یرمت ترضح ۷ ترضح هلحزا . یدریلس هدیآ نابع فاح هتک

 بحوم یلاقو لق REY هقلخ . ىدشملا نیا د ضان ۱۱ هل

 ,یدردبا نامت تعاحخ ر هنشرآ نوجا یللارجا تبقا هر
 E رونولوب E یهقلطم تیحالص ارڪ وص ندقدیووا تاعا

 الواو یایاکش تفو رب چھ هلتلادع سحو نافرعو نایت فا ییدوا

 O ه دلج «یوم عرات قیفد دعا



 یوم جرات ۸۰

 ك هدوجو توق ررب درفتم هدلاکو لع « هدتعاحشو تلضف یر

 اریا هلرامور « راشمرتسوک تراهم رب كوبوب هدیرح لوصا رابرع
 > «یدرلشعا هدافتسا ندنرلاماضوا هطاطحا كنيراهععامجا تنه « ندنفعض

 سا ندراتموصخ یهدننب رایوسوم هلرامور هدرللح یرلکدتیا حتف هلص
 . لاصحتسا تیقفوم یشراق هرامور كردیابلج هنیرافرط یدنک یرایوسوم «راردیا
 رابوانم < راردیا زاربا تقفشو تلادع هدکلام یرلکدتیا حتف رابع .یدرارلیا
 رف مکح تاواسم لاحرد هدننب یلاها . یدرارلیا تنابص ینقوقح نوتوب

 ۱ ندتناقحو لدع « هنفجانولوا هظفاحم كنناحو لامقلخ نوتوب < رولوا
 «یدنرابعندیرکسع لافشارب فرصیفاحوتفلراب رع .یدرون ولو مناقهنکج هديا
 ج .یدراردیا فرصنوجما تناص یسانقوقح یهیزج «راربلآ هیزج ندیلاها
 زبغ . یدیا تدابع ندیدقن لدب رب نوجا هیاس یمان قوقح اتداع

  Eهزلاح کلوا ندنو ِِِ قرالوا ناربح 8

 رهش ندنزوات كنيركسع مور ز . نیسلاق هدزب زکلاو زکلای . ردحج رم

 یدراشعید « زردیا هعفادم رار هکنا .

  ۲وا هدادا هتیروهج تموکح کا لرز
 ي وکم مرارا 7
 یارآ د نوحا هتقوم تدم ر تیروهح و طقف .یدشمول ۰

 ۰ تعوکح اأ . یدیا هلیطرش تابح دبق «هدالوا بجوم یعلخ كنهفلخ تما
 ۳ 2 یتم هتراماسا تنواعه هتسنج مهو توخا < تلادع « تاواسم
 ره هدمالسا رظن .یدنا دنتسم هنندعاوق همام کا «هنساسامزلاسوس «نیناوق
 كمّسا صالخ ندشاشتغا فرص ییاعا فرص راهفلخ . یدیا یواسم درف
 یدردیا نیمأت ماظتناو ماظن هدنسهرآ تلم دارفا «هشدماکحا .یدفلکم هلسهفیظو

 تاکز یک یفیدریدشبلآ هتعاطا و داحنا یمالسا لها قملبق زامن هلتعاج



 ۷۹ تاحوتف و تبروهمج

 هرارو ییدیا داقتعا هنماکحا و تحع كمالسا ند رامالسا . یدشللا بلق هل
 نوجا یرشن كنیدحم نرد « هنیرلکدتبا هبراح هدنروغوا ینأش یالعا كامالسا 1

 -وا لئان هننافاکم یورخا داهجو ازغ « هنکیدلبا رومأم یرایدنک كقح بانج

 یالکشم ولرد یه هلا یحف كد ند «ءرارولیا ناا انا 9 الق هت راقجن

 یرلکد شبا: لو نازل ونمو نکند تاق یتح . . یدراروییدیا ماحتقا

eهدداهح و ازغ ندا نوو ا تما :اصطق هتلاسم قود  » 

 یسهفیح م رکن أرق رب هللا یزاب نوک

 هرلهبذاح یونعم وب رابع . یدرلرولیا یرح هدننافکم یورخا كداهجو ازغ

 نوجا حتف یراتکلم نیکنزو رادلوصحم اهد ندنرانطو « راد ودیا برح ای

 . یدرارولیا سح باا ر هدنرلیدک

 یحاص نیتم منع اعط : تارثؤم ندیا نیمأت ینتیرفظم باسا كرابےع
 هنکعهلوا نک نا كناسنا ر « یرلعا لمحت هقلسوصو هغلحا ء یرلالوا

 هدرلهراح درفنمب « یرلالوا هام 1 قواو كمس o <« ىرلجبا داقتعا

 ندتعفلم رکف ولرد ېه هدننب رامالسا هقشاب ندنو . یدیا یراما هلغ هتیراتمشد

 یساعولوت هارلاهد رضاح هغلراک ادف ورد ره نوجنا یساه كتمالسا «درحتم

 ره «راشلبا لیکشت ببس كويوب كا هنیراشتنا هلتعرس كتيمالسا «رلاهدوب .یدیا



 یوم خرا ۷۸

 94 ارت یکم نا ی تعاطا اا نوجا رفظ هلت پاتکا | ا ا

 ۰ و ترا هفالتخا و ناقار هدنجما شتآو ناق 2 رایج راخ

 یدرلشعا ۰ ۳ نوجا كنو یدرلر وت سرا قلا ییماقسا كنتک الف

 ۳ تاصف ةوعز EE 3 هلا ريقوتو : تمرح دال ىلا ین دنلب 3 الوا
 عورش« ريغ یبهطساو یرغ ندقح .یدا الا و قولخ اط ىلع ترضح . .ىدشللا

 یدشمهغا روهظ دعاسم لاوحا زکلاب هنساهدو اک ذ كنيلع .یدردنادع قازسفالخارب ملا

 ٠ هدنتسەباس یش کیا ن 5 لامر ییدتسا ثح .ندیلع ترضح هواعم نالوا یناح نمشد یخ

  ادناموق هرارکسع زطابضنایلع .مدرازک امان ؛یدرل وس هفیچآ ندقرچآ ی رکفیلع :مدنازاق

 3 .یدشع د «یدراورل رکسع لدا تکرح هن رزوا تراشار یقافواهسیا هدتیعمج .یدروبدنا

 ۱ و لج ترضح ىح ىدشملا زبع هللا نافرع و لضف هصافاب ىلع ترضح

 ۳ « هدرفج لع ءاکذ كوب وب نالوا یعاش اط .یدشمر وب وب «رديسوږاق هد ىلع «یسەندم

 1 ٠ كتفالخ رلتدیا ردا هدنروص ر هداعلا قراخ یب لع ترضح .یدشلا زم هدوم و فرص

 1 و ندمالسا لها ندیبس و ء رلشعا دع عورش» ینلاقتنا ه لع ا نددم ترضح

 . ( نیدشار یافلخ ) ینافو كنیلع ترضح . یدرلشلآ ینمان (یعیش) قرالبرآ ند(رلینس)
 ۰ .ee .یدشمرو تاپ هن رود

 . «یتساساكنبراتندم کە دنرود تیروهم كراب رع

 ۱ الا وردا لند قابا تیر
 تلم رب دوجو كي یرلبرع « شما شخم داحناو تبالص رب هراتوق نوتوب تیم

 تع رم 6 رب و د تبوک



 ۷۷ تاحوتف و تروهچ

 :وموا» :هدصاملانو رع ترضح ابقامتم,«شعد هزکیدآ باغنا هفلخ یرکک 8
 لوبق ینعاخ كنيلع ترضح هدنب . رویدا ملخ ینلکوم یسوموا .زکیدتشیا ینکیدید كناس
 كتلخ یسوموا ۰ شعوق هلولو رب ممظع هداتروا هد «.مرو دبا بصن یهواعم ترشح و

 . ىدشملا احتلا «(هکم) كردا ناس رك سیلخت ندننازواجم

 یسهحش یسهلبح كصاعلانیورمع یتسهحش كنس راع نيفص ىلع ترضح

 « شا كیربت یتفالخ كنهیواعم هد( ماش ) صاعلانورمع هحدیا فا قرالوا

 فعض راحود نونس كنتو قرالاق مو رج ندننارادف رط هسا ىلع ترضح

 هنسهلبح كصاعلانورمع «هدنساتروا تیرفظم ی ىلع ترضح .یدشمر وک یاو

 « راشلوا نمشد ۹ ی ال وط ندهحش موم و یدمش رلنر دتا عابنا

 چمه یدصقم كرابجراخ . یدراشلرآ نوتبسب ندیلع ترضح هٍلبمان (جراوخ)

 الخ كنه واعم هللا ىلع ترضح رانو . یدقمالوا عبا ه هس دو همس ایس هطبار

 تموصخ ر الو و یراق هب لع ترضح هدایز ندهبواعم یتح ءرلر واط ًاعطق یتف

 راصخ نوجا قمر دشا یرایجراخ یلع ترضح . یدرروییدیا هدرور

 یرلبصاع زسقح و هح روک ین راکدلدبا لتق كراصخ مم نوتوب طقف «شمردنوک

 ٠ . ىدشملا بولغم الك «د(ناورم)
 کیا هد(ماش) یرکید « هد( هفوک ) یرب یسهراحم نیفص 0

ee aىدشملەحىت هاب رلام اق مو اع هنر ر كناه دوب وب . 

 لیست یتاقفوم دلورمع «شعا نیعت یلاو ه(رصم) یصاعلانو رمت لاحرد هب واعم

 لرکب وا ترضح «یسلاورصمهدهرصوا .یدشلاق یلاخ هدندنسارجا ماظم نوح
 اضرهنماربا كنهشیاع ترضح «دمت .یدبا دم یشدراق كنهشباع ترضح «لغوا
 نوجاهعغاد« یشراق هصاعلانورم یت .یدشمهمنار وصق هدننادصهب ىلع ترضح

 هلأ كننمشد هحنلاق مورح ندتنواعم ولرد ره طقف « شما لسوت ههمزال رببادت
 یلعترضح «هشیاع ترضح نامز وا هتشبا .یدشملفای یرد یرد قرالوا ماست

 كلدعهلبا لظ «شلوا مدان ندراقلانف کبدتیا یشراق هبهفیلخرب بانجیلاعو در یا

 . یدشل الا ردا ىکا لح هدرلمک

 هنیرافرط (زاح) و (قارع) ارکوص نییقدلوا کاح ءرصم هلباهیروس هبواعم
 یت رارادفرط ىلع ترضح"یرات رفظم عرس و كنهیواعم . یدشمهلب رلیا ردق

 هقلخ یتارتات دلوتم ندلاح و ىلع ترضح . یدششار هدنحا تريح و قوح



 یوم جرات ۷3

 ناب ی رارادفرط ی هد( هدم) < شعا له هب(هفوک ) ند(هنیدم) ییتاپ

 : : یدشمرتسوک داععا هنسلاها قاع 9

 ۱۳ نا ارز هی تالل « لع ترضح
 ر واعمهدماش طقف .یدشلوابهاذ هنغب دالاق بقر ۳ چه ی یفص ۳

 ههمشاروصت چمه یننجهشدقلاق هتفالخ یاعدا كناذرب ذوفن بحاص یکنافس

 رب چیه نوجا كأ هلآ یفالخیر ندتنوک ینداهش كاع ترضح هب واعم

 راز وب  یدراو اک قوح ر هدندشیرق هدنفارطآ كه واعم .یدشمالاق یلاخ

 درلیمشاه كمرکا لوسر هل.صوصخ .یدرارونولو رضاح هناج یادف نوما هواعم

 | ماود ردق هرلنامز كوص توادع و ۰ شا باج ینوادع نوتبسب تنهیما ی

 | روهظ كتصرف مهم كا نوجما لوصو هتفالخ هيما ی «هجنلوا دیهش ناع ترضح
 خ كردبا ریهشت هدنعماج ماش ینکلموک ناق كنامع ترضح هواعم .یدرلشمالک ۲
 « هواعم .یدروشا ماہا هلبا لتف تنامعع ترضح ىن يلع ترضح روندا قبوش

 | بولغم كنرلع ترضحآ هحنلآ رخ یکی دلک ه عوق و ه رام هدننب ریبزو هحاط هلا ىلع

 ه واعم .یدشمربتک هنایلغ یتاصارتحا نوو تهواعم ی رفظم لج طتف ءشعا نظ

 دننب ودرا ی خا بلج هنسیدنک یصاعلان و رمع نوجا قلوا لئان هن دصاقمو

 دت رفظم رب ققحم ییلع ترضح یسهلیح كصاعلانو ری هدنسه راع (نیفص) ناک

 م طتف نا ت رفظم زا رحا هده راح چوا یثراق هتاصع «یلع ترصح . .یدشقارب

 نآرق هننرزوآ رلقارزم ك رکسع هن رزوا یسهیصو كصاعلا نب و رمع هدنساننا یرارف

 الخ ندتکالف رپ كوو یتسودرا ه واعم ¢ یرلعا ترغ هغمر دروط ی ه رام قراخآ

 r ا رارق هع هللوصا مکع تتم فرط ییا شا

 |  یدرلکچهدبا نییمت مکع درب نوجا كجا فرط رب ینالتخا «نیف رط

 یصاملا ی و رم هسیا یررادف رط هواعم «یبیرهشالا یسومولا ندهباح یزارادفرط
 یدلکد سیقم الصا هنبرکبدکی هلیتهج نافرع و اکذ مکح ییا و طقف .یدرلشما باختا
 ه لء ترضح هدهدنامز نيع . یدمدآ رب رایتخا «هینبلا فیعض یرمشالا یسوموا

 ا هلا هیسأایس روما هسا صاعلا نو ی ید هدکشا هدرورپ توادع رد یخ الق

 ۱ و رم هقشطاق . یدشلا تادیتک | راه ر 2 كج هلس هدیآ عانقا و مازلا قمصخ «شعا

 ب 2 هفملخ یناذ یرلکدتسیا قد FELT شا تعجاص هب هلبح هدشیا و صاعلا

 نو رم < یسوموا .یدشع وروک رادفرط هنملخ كنه وامم لا یلع ترضح نوجا یرلغا

 7 یتاساو صاعلا لاو رم ۰ یدشلا لوبق هب هعلاطم و و «شعاق هن رکف و كصاعلا

 مو 9 قلوا كونو و اس ندنسیدنکی رعشالا یسوموا ارکوص ندکدریدتبا

 ومت یرمشالا یسوموا هنس رزوا كن و .یدشعا فیاکت قسعا غیلم كنسیدنک الوا هقلخ

 یه واعم هللا ىلع ترضح نوجا كنا لح ینالتخا و !یلاما یا» : اباطخ همالسا لها

 ا ملخ ىي ىلع ترضح نب . اا باخ | هفيلخ ینکیدتسیا قلخ .كدر و رارق



 ۷۰ تاحوتف و ت روهچ

 هللا هحلط «شلوا شوش یشداق هنرلتل وص هنانامرهق كس زا کتیع هنا

 هراع « هشیاع ترضح .یدشلدیا رسا .دهشیاع ترضح یکیراقدلوا یک مو
 ه برام نلک هعوقو هدنراوح (هرصی) ندسس و . یدشمنب ههود رب هدنساتنا

 روضق :دنارتخاو تمرح ههفیام لع ترضح : یدیملند (
 هنیرهش هرصب « شما عیدوت هرکب وا نب دمحم یردار ینسیدنک یتح « شما

 هفیض رب ندع رک نآرق هدب دالیم رصع ی وا

 ترضح :یدشخا زارا هدهنادرع تلبضف رب صاخ هنترطف نامز ییداوا لخاد
 ت نام شد ‹ روشیا هرامح یرلیرارف < روسدیا هلماعم هلتقفش و لح ه یل اها ع 9

 كنەحلط ىتح . یدروسلاق یلاخ ندمارتحاو تمرح هدنسا ا یتفد مسر هلس

 زوک یلترارم نامز ییدروک ینحور یب دسج نان هدنجما رلناق هدننادیم هیراحم

 كوص هسا ناج یادف ندنزوب برخ رب یلخاد كنيشيرقرب « شکود یراشاپ
 هل رامالسا ارکو صندکد لیا مکح لتر وص وش ینتفالخ ىلع ترضح .یدشملا فساتهجرد



 یوم خیرات ۷

 هدنحا شاشذعا یهاروطاربعا تع قدا كنامع ترضح 0

erع و زکلاب .یدشمالرضاح یرامخح داو كاهم قج ىع  

 8 ردقهب هج رد ر یلاصارتح | نوت وب تیشخو فوخ نلک هل وصح بقاعتم

 تیا یداست جی ا ی 6 « هنیدافحا كنابفس ۳۳ بختم و

 ف ا یتمالسا تا 1 ۳ تارتا

 ۳) رتا تافو اھو نامع ترصح « نانفس وا

 و هتناعدم ۳ یسیلاوهیدوس و

 1 1 قەل نانولواباخا هلتما عاحا « شمش ها ری. و هحلط ندا

 ااملس ما یربمغیپ جوز «هشیاع ترضح . یدشمشلاج ربارب هلراریکفالخ
 املس ما دالوا كلام هرطف ۰ هدیزک . یدشمهتسا كما لخاد هقافنا

 ون نوجا تسالسا كبرح رب یلخاد كجهلک هعوقو هلیربثأت هصخش تاص
 .ىدشملا .نایبینکج هلک م زال كمکزاو ندششت هارادغو «ینغجال وا هکلهت

 دا ( هرصب ) ناقفم . یدشمالوا یربأت رب جبه كتانابب هنالقاع و
 ۰ یدراشموق ان هراح یرارکسع یکددنراتیم

 )4 ناکمالا مدع كفالا نا طقف اا 73 هر هشذاع

 ع ترضح . یدشلک هعوقو یلتدش تباغ هبرام و . یدشلوا روح هره رام

 ريزو هحلط هدهدنسودرا نیقفتم یک ینیدنولوب رارواکنج یهام هدن-سودرا
 ا كنلع ترضح رلتمواقم نوو طقف . یدروبنولو رارادرس روسج



 V۳ تاحوتف و ت روھ

 هدنتسم كشراللاو کی رابلرصم. .یدشمالغاب ترار راهترف نو
 نافعترضح طقف .یدراشغاتکرح ورغوط هلتماقتسا (شاوس) هدا یک

 كنلاها « شعونوا ییدبعاوم نوتوب هلیعبط فعض ندا ماضتا هه یرپ فعض

 رارکت یاو زالوارولوا ناهن ندنسیرک یرلهمن قلایاق كنەنيدم یرلهلفاق هلوص

 یلاخ ندارجا یمکح نوتو ناو رفس و قترا . یدشلا نیست هّشدومام

 نامطمو نون هلکم هتک هنس رب یتلادع «هلفاق ندک ورفوط هرصم یتح .یدشمالاق

 نلیدا «راشمروک یتکیدلک هتسویرپ هنیرلبلاو ندنرهقرا _نکراردبا ماود هسرالوت

 ترضح :یدراشم وفوا یوتکم یيدربتک هلردبا فیقوت یهتسوب هنیرزوآ همش

 عقوم كرته یماویب «رویبردنوک هدعس ن لا دعیسلاوکسا ءلرصمینوتکم وب ناغع
 ءینسقلا لسوتیبادن نلکمزال نوا قمرا ندنسیدنک یراک 3 ۲

 «یتکر حو كنانعترضح .یدروییدیاهبصوت ین اهرادا هروک هنفکی رصمهیاعءاتس
 .ورغوط هب(هنیدم) قلخ قترآ , یدشمریهرآ اهد تقر یو

 لاهدعامحا و .یدشملا توعد هعامجا یعالسا لها نوئو « شمتیامزعهکموروب

 رادربخ ندهعقوناععترضح .یدرو.دا ثح ندنزواحهسان ق وقح كن هقلخ هدایز

 طقف ؛ شما قیدصن ینسزاب كناورصو ین رهم « شک بوشرق ۱ ۷

 كیاورصقلخنامزوا .یدشساناس ینکجهمتازودص ندنسدنک لر رب هلو

 . یدشملکح هنس«اغءلردیا تاکنتسا ناهع ترضح «شمتسابط یت

 هدادما هس یلع ترضح «هک یدبا هدنساشنا یزوا هنا هناخ كقلخ

 یدشماع ولو هدهعقادم رب چه ا اا و ىلع ترضح . ید

 هلا ریز « شما هعفادم ی هفیلخ نسح ترضح یلغوا هنرزوا صا یدرو

 ی راش ارومآمهنسهعف ادم كن هفیلخ ی رالغوا یدنک "الاتماهب لع ترضح هد هحلط

 هلاح رهدیزک كلا » روى اط E قلخ . یدا هدوہب كب رل هع ادم و طقف

 ندرلهاخ راوجقلخ «شعلهرای نسح ترضح هدانناویتح .یدروسدیاضرعت هلس

 هک یدیاهدنماکنهراضرعت و .یدشلوا لخاد هنسهناخ كنامع ترضح ندنرزوا یرب

 «تعاج .یدروبنولوب لوغشمهلبتوالتع رکن آر ق «لاج یو بات ی ندقلجا ناعترضح َ

 ةف یلاع نوخ « ات هنرز وا كن هفلخ هلا لامشاو تدح ر مظع ا

 .(¢ 100 ۰۸۳۰) قد زات سدا نکن ی رلتدح هردیانازیر هرزوانآرق ۳



 یوم خبرات ۷۲

 طق تروصیراقهنب رلکلریکف رطییاوتم هل زمسقح كاع ترضح یسلاها

 4 اا بصز یصوصخ ۱ وا و

 و ندالوا دنتسم هتیزمو تقابلر چسه كناورم .یدشللا بسك تماخو

 ا الد یر ر راو ِِ ۰ a ۳ نونو یوسر

 ت راشمریو رارق هملخ هدهمطق تروص یهفلخ « ۳9 هوط قلخ
 ترضح رام رصم . یدرلشمهمهدیا قاقا و هدنناخا كن هفاخ یی

 > توق وب تیاهن .یدرلروییروک قفاوم ییهحلط رایلءرصب « یریبز رابلهفوک
 رها هتسلاصو تكنانع ترضح < راشلک هی( هنیدم ) كرديا عاتجا هدرب رب
 2اد صوب نافع ترضح . یدراشع وط هشاط ین رارادف رطنوتوب كرەبمربو

 ءدشملسهدیاصالخ ینسه قراناباقهنسهناخ تیام «شلوتروق هباتالکشم كوو كب

 درب شاشتغا ندا ماود یآ چوا .یدیا هدنحشا نالغ رب م ظع (هسدم)

 < شملیب اقح هغ رش عماح ردق تدم رب ناعع ترضح . یدروسهلدا ناکست

 ١ لشاب هکعا ا هکدتک لاوحا .یدشلوا روح هغ اباق هنسهاخ تیام

 رواقراتونوا یرلتموصخ و یرلت وادعنو و « لع ت رضح هده رص ود هتشیا .یدشم

 سا ردق ههجردر یشاشنغا هلتلادعو لضو ونک هدنسل ولع عبط » نیماسآ

 هلکمریدتیا لوبق یافیلکت ضعب هاع ترضح ىلع ترضح .یدشملیبهدی
 ۲ ینیدنولوا لنزع ندنماقم كلساک ناو هلم زا . یدشملسالوا قفوم هشت
 *لدیانیمتدح یلغوا لرکبوبا ترضح هدهنیرب كدعس نب ةللادبع یسیلاو رصم



 یزمتهدننافو شا ظفح رمع ترضح یهعو و .یدشلمتک هدوحو ا كرەلى دنا

 یدنک ققلخ هروس و قایع هتشلا ىف هدننامز ناع ترضح . ید هب هصفح

 هدصوصخ و هدرارهش راس هراروسدنا اعدا ینغلوغوط كنب را هختسز رکن آرق ناولو هدن رال

 وا ترضح « شا فدک لار یەک و نامع ترضح . یدرارودنولو هرزوا فالتخا

 نآرق نانولو ظ وف هدن دز کات هصفح ندنرلهح وز كم نکا لوس دار هلب دنا عج ندنفرط 3

 . یدشم ر دقاب "الماک ی روید ۰ شمر دتا ۳۹ ی را هخسز كردبا ذاخحما ساسا

 نوجا را هاک نالوا لصاج فالتخا E ا یغیدلوا لزا هل اسل نشوف مرک نارق

 .یدنلآ. یاونع (نآرتلا عماج) ندبس و ناّمع ترضح یاشار لاءمتسا 2 شرق

 هاتک ر ررتسوک ینتعنص برع 7

 ریسفت هلراتروص فلتخیآ ارجا و یهدنفح رک نآرق كاع ترضح"

 یثراق ه هفیلخ قرالوا بهاذ هنکیدلدبا رفت كنأرق ماکحا یراقوج رب .یدشلدیا
 هلفداصت هقاس ۰ تموصح و . یدراشمالشاپ هکعا هدرور تموصخ ر لوبو

 "ءاضق یی متاخ نانولوب هدنغامراپ نایع ترضح : یدشلاا دیازت اهد تاق رب
 لوسر . یدتشاوا بجوم یاعشا و ظع نوتیسپ لاح و « شهروشود هيو وف

 ۳۳ < شمصاب یرهم و هراهما یيدردنوک هترارادمکح اسا و ابوروآ مرکا

 .یدشادیا لامعتسا رهمو ههر ډفرط ارم ترض فا رک

 هرانایصع كج هديا روهظ كرلبدیا فطع هبیهلا بضغ یعابض كراکداپ رادتم قوب
 هفوک . یدشعا روهظ هد(هفوک ) لخاد برح كلبا .یدشلا لکشت هلسو رب "



 یوم خبرات ۷۰

 ۱ ترا (سوزقوا) هاردبا طض دد یسلاوح-(سارآ )یک یراقدلآ
 هدهلک لا میسوت ردق هیاروب یرادودح رابرع . یدرا ها تاحوتف
 تباغ نوجما فشک یرایداو یرهن (دنس) ناڼع ترضح . یدرارومٌنا
 لاو و یتمالسا یدصقم ندنو كناعع ترضح . یدشم ردنوک تاذ

 درا یرالوح ناک رو هاب | سک یارک هدرعو قرش ط29 . یدک

 لاط هلدیفس رحم نانع ترضح نامز وا « شلوا عنام هنسهنارواکنج یشم
 ( سیربف ) نامع ترضح . ىدا منع هکیا علاط ٌهبرحت هدنرزوا

 عمو هبروس نوحا كمربتک هلعف ندهون یحتف و . یدروتسیا كما

 ده ارکوص ندمواقم رب نوزوا ینسلاها سرف «راشمشل ر یر

 O : ید راک ) رو

 0 بص ا عسو هدایز ك وف راب رع ااو راگ

 د(هسدم) قل را .یدروملوالتخ هکدنک یسهشد هطرار .

 رللامعتسا ءوسو راز واحم « روشوا امرف مکح یسهب الداع تا ارحا دار

 یتوکح بصانم « ییعض كن اعع ترضح . یدروسدبا م اود هدلاح ر

 اتوفص مالسانید .یدرولیادبا و قل زم د وش وخر یوم سا عیدوت

 ادیب راهکاهت كوو ىعوقو كراقلزسا ویو هدنامز رب کیدلیا ماکحا یارجا هلی
 - هناح یادو اع اد هد راشاب « رورغم هرات ریظم + نحو زا یتسهام

 هفارحشا ردق زد ندتلادع « هفاسعاو ل < رلب مع ناشلآ هکمروک راراد رب

 رسه هنیرهدزوک ینهبرح مانغ كنامع ترضح . یدرارویمهدیا لمحم وارد
 لهفاخ ردق هامز وا « یسمروک یدعت و ط ندرل.ااو كنلاها 6 یسعا مش

 .رادقم كران ونعرمغ «یساعرا كنقوذ تهافس نلیدیا هلازا هلسهفالخا تناتم

 هدروالرضاح تکالف ر شهدم نوجا یسهبنآ تاردقم كتفالخ «روشلاغوح

 و ك هتیمالسا رار هلا یعبط فعض نرو نادیم هتل امعتسا قس نامع ترضح

 كس رلت | ضمب قحو قرفتم ردق هنامز وا هدوا هکیدش | فا تمدخ رب یولع كيو كون

 وا ترضح مکن ارق .یدیایسا دیحوو عج یع رکن ارق نالرا لصا فالتخأ هدنسهرص
 داش ر زا ندنف رط رب: الوا نارق ظفاح و شل زاب هن رزوآ را هتحم و رل رد به ردق هننامژ

 رق وا هنیرژوا ینیلکت كرمع ترضح هجنلوا دیهش هدراهراع یغوچ رب كرلظفاح طقف
 1 نجا 3 هدنتلآ قشایر كتبا لند ز نده اع سجا كأ ج هزب رز یر



 1۹ تاحوتف و تا روھ

 هنر كردبا لزع ذارکت یصاعلان ورم « شع ونوا یرات,ةفومو یراتسنم و

 هس اقم اعطق هللا ینلس «یلاو یی .یدشللا بصق یدعس نب هلادبع یشدراق دوس

 تایا « شما كلبتاک هدننامز مرکا لوسر « دعس ن ةلادع . یدهلدبا
 ینصآ هنکللاو اش رفآ یدمش . یدشلوا نونظم هلکم ها دىق وضوط یهعرک

 .یدشلک هعوفو هدنسهیاس یارف هنانع ترا ۲
 رومأم هدهناح وتف اشرف آ E نع یدعس ن هللادع « ناّهع ترج

 (بیغ سلبارط) دادا یسهدنام وق ادم ن هللا دبع یراودرا برع .یدشعا

 هبهرصاحم عفر هدیشراق هرهش کیاره طقف ءراشعا هرصاحم یرارهش (سباغ)و

 یتتسودرا ر م4 كنغلروطاريعا سنازب هدنرلشراق تیام . یدراشاوا روبحم

 . یدراشمالاق یلاخ هظل رب ندزاربا ینراتعاحش یرطف همشوروک

 .یدلکد بک ندرلیلسنازب زکلای یسودرا نمشد ناقیچ هنسیشراق كرلبرع هدانا و
 بص هاقرفآ یبرغ كسنازب .یدرویدا لیکشت رلبررب هللا راسرغم ینمظعا ےسق كنودرا

 ول و کاخ کن کلام نو وب ردو هل ( یرلن وتس لوک ) ند(هقر) هدهرصوا یا ییدتا ِ

 رلیکریو نابدیا نییعت ندنفرط روطارپعا «رونولوب عبا هتسیدنک رارهش نولو . یدروی "
 ندنسالستسا كرل رغم لقتسم ی ییاها لباقم اکو هدرلیلسن ارب .یدروسولوا لیصح ابظتتم |

 . یدشمروشود فیعض یخ ین راودرا سنازب رالبتسا و طقف . یدراروسدبآ صالخ

 هتشاب ندقافا هلراس رغم هعن الک ۲ ین رلقجالوا فعضراچود نوتبسب هلرا هزرابمیمادو رلیلسن ازىپ

 یعطف در لب یع هدوا هکیدرو دنا روهظ الیتسارب یی رار یدمش یدرلشمامالو هراج ح

 نو و زال آ ربل [ رمخ یالبتسا _ ۰ راو وغهیع یسلاو اق رف كىز ازەب یدا یرهجاهم 7

 هل هدیا ناشیرب كن دهاج جووآ رب یودرا هح و نانولو هدنتسعم « شمالشاب هفمالب وط یوق ۱

 . یدشمهغأ روصت الصا ینکج

 رلمور . یدشلدیاارحا هدنعقوم (ه وقعی) «هب راجع هذن راملست زیپ هل ر لب ع

 اع وب رابرع « راشملکج هننقوم (هلطیپس) هنبرزوا یسلاوتم تامدص كراپرع
 يا شب نوا هداش رف | یسودرا بع . یدرلشع ازاق تیرفظم ر دوو هدەدەر

 . یدشلوا لتا هناحوتف مهم كبهداننا و « شلاق تدم رب ردق

 زارحا رات رفظم مهم هداش رفا یسودرا برع
 a یردرفم اتا یار

 رد هدیاربا لامع ترضح هد رص یيدلبا ما مه ر

 برع هدرلرفس ون . یدشملا تدشت هنسارجا رارفس کی نوعا قلا: کک

 هنىرلهرادا رر لئاش قوحر هداروب «راشمهل رلیاردف هنر اغاط سافا یرلودرا



 یوم خرا 1۸

 ۳ کد اللا یسرنک ۱ طقف ٠ یدبا یسلتوف كاو كوبوب كا كنس
 ۶ چمه كناوزغ نلیدیا ارجا نوجا سیسأت یمالسانید «راشالویق ارکوص

 م هجرد هتیمالسا كنهیما ی « رکب وبا ترضح یتح . یدرلشمهمیا كارتشا
 کوب ۲ و قازوا ندرومأم اماد یرلنا ء رروک فیعض یراتبط

 ا مشاه. هدتلهاح نامز «رارروک قف هنسهلسق شرف ی > رایدنک هبما ی رار

 هجن هتفالخ نامع ترضح . یدراردیا هظفاحم اع اد یاقر و و دن

 :E . یدشمالشاب هک ا دیازب یوق گي هما ۳

 1 نالوا فیعض طط .یدیا هدنشاپ LS نامزیتیدلوا هفىلخ نامع ترضح

 1 کا کک ریافم هدهنسهالداع كلسم كرم ترضح هدنامز ناع « هفیلخ ود

 1 کن هرابرع «روسرو هنتاقلعتو ابرقا یصانم نونو اغ ترصح :یدینمالشاب

 ۱ ۲ نوا قلوا لئا هبصانمو بر درو لزع یرلللاو نار دنازاق راتیالو

 همای هللا رابمشاهیتح .یدروبلوایریثآت كتي وسنمبهفیلخ هدایز ندنقایلو تیم
 1  ترضحو یتساس ركبوا ترضح « تموصخ نالوا یراح یر نده وا هدنسهرا

 | .یدشمالشاب هفلوا امرف مکح هلیندش نونوب ءهحلاق مورحم ندنربثأت یتناتم كرمع

 3 تم یالو اشرفآ لوا كلبا ندشتفالخ كناعع ترضح

 ۹ راتکلم عساو و نیکنز هتفالخ « ناغع ترضح . یدشلوا
 9 ۱۱و یشد راقد وسهنسرپ «شعالزعیسهنس كليا كنسولج یصاعلانورمع ناریدنازا

 ا ا رلطقندیاریدقتهجرد هلوصیصاملا نب ورم « لاح وب . یدشلبا بصز
 ا ۱ اپ نتعرف هدرابلتنازب هدانا وب . یدشلوا بجوم یا
 1 و ف ر هکووب کكيهب ردنکسا كردا ط.ض یهغلق ۲ راشلک هنکوا

 ب «یسالواکاح زارکت هرصم كنیروطارپعا هنطنطسق ,یدراشمشدلاج هسسأتی_راتبک
 ا ا ا ندنو رلطف .یدبایسطیج هنلهحبش هلبا ماقتنارب شهدم یشراق ءراطبق
 _ هتصتیحاعانورمع هانایراناکشو یرارارصا «رلش ابلطیصاعلانورقرالوا

 . نوا دادرتسا یهعلق ندرابلسنازیب صاعلا نیورمع .یدراشل اروبحم ینانعترضح

  مزع هفعاشارب هلس شاط ر هدنرب زما ردیا طبض ؛ شعا زاربا تعاحشر كوبوب

 | الم ارکوص ندکدتبا طبض ییهعلق صاعلا نب ورع هقبقلا ىف . یدشلا

  نوتوب ناع ترضح طقف . یدشمریدتبا انب ی(ةمحرلا عماج) هنیرپ « شمریدقیپ

 ۵ رارا اتری



 ۷ تاحوتف و تبروهج

 «مربمآن ؛ رولوا لصن و !نینمولا ريما ای» : قرالوا ريغم ندناوج و درمع ترضح «هلبج

 .راتوط یواسم هدیزککا تیمالسا» »رم تب رضج «شعد «.مدآ رب ندسان ماوع هسیا وا

 هلبح .یدشمرو و هزامالوا زاتع هلیشرب چیه هتشاب ندنتع و یساوق «ندن کبد ملسم 7

 . یدشلا رارف هن (هینیطنطسق) هع الک 18 یفحایمالوروق ندنرارف كرم ترضح

 هد و ناوت سا عون ر هل ر وص و ءرزوک شيا هلتما عاجا اد رم ترضح

 درک ادم هیت ر هلو هن قح . یدررتک

 زا وتو یعضو خم رات رب نوجا رلمالسا كردبا

 خیرات شاو نوجا رلمالسا یبیربمغس ترجم

 فرش ءرمع ترضح .(ه ۱۷ ) یدشلا ذاخنا

 نوجا كمريتک هنر قلادع و هظفاع قیمالسا

 ولدعقاقحا «زامروط یرک ندقلراک ادفرب چیه

 .یدزمنکچ نده زج هلس ىنلاجر هدب زك ا نوجا قح

 نب كلام « هدنساننا یفلنادناموقصاعلانورمع تح

 ندنکیدتا جاودزا هلیس هچ وز كر دب | فلت یبهرب و

 نیست ییةدیبع وآ هر كردنا لغ ىد یالوط

 هنتلادع و كنس هفيلخ مرتح صاعلا نو رمع «شع |

 كن مآ ی قرهلوا تعاطا ةدر ورفرس یثراق

 . یدشلا تمدخ یافا هلشها وخ لاک هدنتسم

 . یدیآ هدنماع بک كتراسا ی تن رکعت

 رح.ندنسا | نانا : نواز رخ

 روند هلوک قع ه یرلنا زس .راغوط قرالوا
 كصاعلا نو رع هعفد ر هن «یدشع د «؟زکس

 هد یطبق رم ترضح و ییطبق رب یلغوا

 رکسع برع ی «رمعترضح .یدشمر دکو دیلغ وا كصاعلا ن ورمع

 ۱ مئانغقح .یدزالآ یثر هلضف ندنسهصح ندغ انغ

 طقف .یدشلا.تیاصا هچراپ رب هدهنسیدنک شا عیزو هندهاجم ین رلشاق نع نان ول و هدنن ایم

 شاكر یتسهصح یدنک یلغوا نوجا یغیدالوا لباق كمرتک هدوحو سابل ر هللا هچراپو

 هیلاعبقانمقوچ رب یکو اهد رع ترضح ۰ یدشملبب هرب دکي د یراتنا رب هلتر وص و هنسپ دنکر مع ترضح

 سانپ عماج ندبا زواجن هنسهصرع نابتسرخ رب «شلیازاربا هنالداع لئاشف كجهدبا لیکشت
 «یدشمر ویسرد تلادعر یولعث هتي دم ناهح «هفيلخ كونو و ناردقس هلا یارب هصرق

 لا انس .ندنرایدنک مارک هبا هنیرزوا یداهش ءارع ترضح

 .ىدراشملا باا هفیلخ ینافع نب ناتع ترضح نالوا كوبون

 - هلق شیرق هج سوفت هبما ی . یدیا ندهبما ی (ه ۳٤ -۲۵) ناغغ ترضح

 هیامم ترے



 یوم جرات ۹۹

 تروا ES 6 یسعا ےس هرو ارد هسا یلاوما نوتوب

 AE یح .ىدشملا کوا e كرلفالتخا ول نەم یک رجاهمر

 لوروک یفیدلوا لهنا ندنرب کیا نوا كن کلموک نکروقرا هطخ رم

 e حود ملسآ e تدمر و و هصوت یا باعا

 و هداتنا ییدهتا لوبق قیمالسا . ىدا یاثع كتلادع و قح رمع ترضح

 ۱( انتر مرکا لوسرهننرزوایرلعد «یدلوا هقرفییازموق یدمش»
 ۱ 1 هداداماد .یدکلام هب هلال داع سحر زالصراص :هرکف ر یولع «قورافلا رم

 3 كل ربع ترضح هدنندرآ ی رفظم مانغ كن راودرا بی .یدردیآ راماتابح 7

 راج کن وجا هظفاحم ینثیاسآ و نوکس كقلخ .یدرواوروک ییدز زک یکدرف ر ید داع هلا

 أ هقلطم تاواسم «هنسا رجا هلماك تلادع هدفرطره «ريشالوط یراقاقود
 آب "دق ) شنی هشهلتس و هل. هلوک ه هود زامز یک ک. دنک هئا رک اذم نوجا یمیلس ك(سدق) یتح

 هدهود یسالوک رع ترضح « شلک هنسهلوک یت و كمني ه هود هدهرص یکج هلب رک

 32 «شاواناریح هنتلیضف و كرمعترضح یقیرطپ (سدق) .یدشلوالخاد هرمثقرالوا !

 رتا ر> ر ترضح .یدشعارواط راکهماسم هحرد كوص یشراق هفان اتسرخ هدر

 | سینک نامز یفجالق زاغ رم ترضح قح .یدشلملا باج ینریح رظن _ كه رطب
 : ا تفاک دتسا ندقملق زام هداسلک رم ترضح طف « شمروتوک هنساسیلک (نیطنطسق

 و ن رکا » :قورافلا رم نامز وا شا لاوئس یابسا كنو ها قبرطو

 ربا لیوح هغ رشعماج <« راردیا طیض لاحرد الا مدیا هسا وا شەلىق زاع

 هلبج یربما لاف :یدشلا ذاخحا فکر روتسد داوام و لدع رم ترضح .یدشعد

 اڌ یب( همظعمةبمك) هلبج .یدشلک ۵ (هنیدم) « شلوا مالسا هدننامز رمع ترضح مہالا

 ۱ روا هننورب كمدآ وا هلل هدهلبح ‹ شمصاب هتک یر ندنسهلیسق هرازف ین نکر دبا

 رم ترضح <« شا ت٫اکش هرم ترضح مدآ توسنم هنس هلق هرازف ۰ یدشمرف

 ای» : هنرزوا لاوئس E ترضح « هلبح .ىدشملا قیقح ییهلئسم قراریغاح یبهلبح

  -اریق هلس یسانق هل جیلق «مدیاهسع | تمرح هب هبمکق ح .مدروا هد نب ,یدصابهمکنآ م مدآ و !نينمؤملا

 اوا یدمش .یدلوا تباث هلکفارتعاكمرج» :رمع ترضح هنرزوآ كلو «شعد «!مدقج

 ودشء د فا مکچهرو صا نوجا یسامریق یکنور كنس وا هدر دق ء .پاب یناکوک

e 

E 



 4و تاحوتف و تر وهج

 صاقو یاندعس هدانا و «شعا احتلا هنیرهش (سلوهسر, «رخطصا) د رج دز

 (ناتسدرک ,هیروئآ ) كرديا هدلآ ًالماک ی(برع قارع «لباب) هليا یسودرا رفظم "

 درجدز, .یدشلیا طبض یرارهش ( ناواح )و (تیرکن) «(لصوم) «یتسیااوح
 « نوا ماف ههعفادم رب كوص یشداق هرابرع ردا دادمتسا ندنسهعس نووي

 كوص لرایناربا یسهراحم نادیم (دنواهن ) نلک هعوقو هدنبونج ك(ناتاقا) طقف
 لاک یراودرا برع بقاعتم یترفظمو قترآ .یدشلا رادهنخر هدیتمواقم ٌءوق

 < روی واوا طض یرارهش (نوزق) ,(نادمه) «(ناهفصا ) « رویلیرابا هلت وہس
 ناروطوا هدنرانکرط ناحابرذا هلراناتسرخ نانالبوط ها ۷

 یر لاتا «رابرع .یدروسدیافقوت هدنسشراق یتمواقموتدشكن رلکر وت رزح "

 هلرهک ی (هلجد) هد(لصوم) «راشعودهناتسدرک ارک وصندک دلیا دیدم ردقهرلارو "

 ناتسزوحارکوص ندکدناتوق بسک هلتروص وب .یدراشمكلرب هلسودرا هروس
 طض هدی رارهش ( رواشیدنخ ) «(تشش) «(زاوها) قرالوا لخاد هناتسسرافو

 .یدشلا رارفهنیرهش (ورهم) ند(رخطصا) درج دز «هحدیا
 6 نشه و تلاس ر كوو نامه ندنرالاو نارا هدرله رام وب

 هلن دشهرلب رع ارک یو ندک دتیا میش هنیرل هعلق (زوس) یر رکسع .نانول هدنتیعم

 .یدشلنالوبفیتمالساوشلوا ماست هحناک ههدار كوص تیام .یدشعا تمواقم

 «هدکل رب هلیسارقف رئاس كرش یرم ترضح نامز ییدلربتک هب(هنیدم) نانعیه

 «هبهماع تیک اح كرلبرع « شمروک نکروبوا هدنرزوا یراقاماصاب كفرش دجسم
 نکلا راب رع . یدشلوا ناربح هت رلکدتا تیاعر هدرلهجردهن هق وقح تاواسم

 هد نفل روطارپعا ناربا هنیرزوایمالوایلست كنا « راشمروک تمواقم ندنآ نعیه
 .یدراشعا طض ًالماک

 یراقدلوا لوغش هللا ریخیسل ینرغ و قرش یراودرا رفظم ءرمع ترضح ۱
 ىح :یدشلوا لوغشم هنا تالکشتو تاحالضادلزدباهاخ یا و

 عام هسروهط هنتفءهالسالا ناب < شعا لاغشا هداعلاقوف یننهذ یسهلئسم تفالخ "

 تور هدننامز ر ترضح . یدشمهتسا كما ذاحا رباد ضعب نوجما قلوا

 وشود هماسقا یرابرع < شعرا تاصارنحا نوتا ییدلبا دا رابو
 كرم ترضح طقف . یدشمالشاب هغلوقروف ندنروهط كرهفرف كحهر -

 ۷۱۳۵ ه الج «یوم ران «قیفر دا



 یوم خبرات 14

 > .یدشمر و تمسشع هدتمق مه رد كس ییا ەدە هداس یھ ا هب یراوس

 یدعلا وزرا یمسش 2 كعانغ نونو هسلا رم

 تمواقمیشراق هراب رع یرهش (نیادم) «شعوط یجاتن كنسهراحم نادیم هیسداق

 o یدشملکح هن رېش (ناولح) هرزوا كما تدوع هاروا هسرولوا كج هديا



oer 
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 ٦۳ تاحوتف و تىروھچج

 .یدشللا زارحا راتبرفظم قالراب هدنسلاوح قارع كردیا تکرح قفوتهنام ولعم

 یشراق هیةدبعوا « متسر نالوا ذوفت راح هدایزالا هد ( نوشزهتخ) هدر وا

 .یدشلوا بولغم هدنسش راو یامجحاهم لراساربا یسودرا برع «شعاقوس ینمچ

 نارا «شعا تعحر قرایالب وطیم راشوک ود كنسود راهسرزوا كلزمستسقف وم ود یثم

 نوصم ندقمایغوا هتک الف ر یجنکیا یالوط ندشاشتغا ندیاروهظ هدنت ا

 ندنسالوا لوغشم هلراهعزاد. تخ ءدناربا كمتسر هرخ الا 3 ۲

 < یم . یدشهالشاب هکمهلرلبا ورغوط هناربا كردا راتخا یضرعت هدافتسالاب

 كره ی( تارف )۰ شمرک *(هرح) ارکوص ندکدلک بلا هد را 1

 هدیرانادناموق تسعم هدهرصوت .یدشلنا بولغم یتسهاسف بلع نالاققداص هاربا

 .ىدرلشملا زارحا راتقووم هدفرط سه

 هلن سر . ىلا دیلوت لمعلاسکع رب كو و هدناربا یت رفظم و كرلب ىع

 ماهنا هلک یا ادف هنیرلهیناذ تعفنم یعفانم كنیرانطو « نازوریف یتموکح كيرش
 یدرجدزینحوا یوروط كزورورسخ قراتونوا یالتخا یهدنرلءرا هحنلیدیا

 هدب ورا «شعقلاق ندانروا فالتخا نامزوا . یدراشعا باخ ا رادمکح

 دارق هدهعطق تروص نوجا قمراةدح ند(قارع) یرلبرع «شلوا لصاح داحما

 .یدشلا لاغشا عقومرب یفادنلرهلکج ورضوط هلوح یتمهنیرزوا كنوب .یدشلریو

oTىشراقە رابرع یعتسر زالوارولوا رادمکح جو ۳  

 -ربو توق رب كليك كيب زوب هنتبعم شا قوس ۶ .۰ ٠
 ن دعس ندنفرط رع ترضح هدهنفلرادرس یسودرا قارع هدهرص و . یدشم

 لاوحاكنانثم «شعا مظنت یودرا صاقویانردعس . یدشع ولوا نیصت صاقو یا

 نود ۸!یسیدباعایضكنادناموق ویو و «مورحندنامولعم یچهریو راد هبیضارا

 یاردقم كتلود نارا .یدشمریدشل رر هسراوح (هسداق) یودرا هدلاح یی دلوا

 نامز یرلکدتسا قداصت هرلبرع یرلودرا نارا .یدقجانولوا لح هدارو هتشبا

 یشراق هرایناربا رلبرع هدرا وب ۰ شاک هعوقو هبراح چوا بقاعتم یریرب
 كنسودرا برع یهمداص« تیام « راشعا ارجا راهرام یحشروو یلکهروس

 لآ ممانغ ا تقاعتم یتسب راع هبسداق .یدرلشم ردلهحش هللا ی رفظم

 یهارکوص ندقدیوقیلآ هلاماتبب رب هدشب كن انغ صاقو زانیالعس .یدشلدیا



 یوم خیرات 1۲

 اساقفاق داق . یدشمربتک هلوصح شاشتغا هدنارا یهذم یندو یعامجا (قدرم) هسیا

 ۱ .واو قاتسجحرک «ناتسزال راینارا « شعا هراحم هلرایلسنازبب نوجما كنا هدلآ یغ راتیالو
 1 . یدرلشعازاق تیکاحرب هقدلوا كردما هحاسم یفلنایتسرخ هدناتسنم

 1 . «ناوریشون ۵۷۹(۰ - ۳۱° ) ید یامز ناوربشون ورسخ «یسقر رود ك راہ اساس

 1 ٠ كح یرادیک ایساقفاق ۰ شلدنا هلاصم دقع هلرایلسنازیب هدننامز . یدزئاح یبقل (لداع)

 ۶ ۱ سونانننتسوژ ۰ یدشمالشاب هغلوا یراج یذوف نارا هلس هدناتسدنه یامش « شع ولوا

 ۱ هرخ «نامز یکیدلا احا ینتیکاح ناهج" كنامور كردیا وع یرالدناو هللا راطوفیزیو
 | وس نیزسنآ هدناوریشون
 4 .اطن ۲) كردباضرعت ههر

 . . یدشلبا افي یی( هک
 هلا لص یجب درد یناخ

 . هدشنامز ورخ یجنکیا
  ماود تابراحم هللا سنازب
  رایتاساس هیفاممم .یدشعا

 | و تعنص هدنارا هدننامز

 ۰ هداملا قوف یرارکذ تلم
 ورز . یدعسا قرت
 ۳ ودرا «شقا راعتا یهذم

 1 دا نارا ءشلدنا حالصا

 . هدوجو رارا مهم هدا

 بقاعتم یتافو تنهوریش
 او > رلالتخا یلخاد شوق ینجوزو ورخ یجنکیا

 ارا یرلهعزانم تنطلس

 كراسارا یرلامالشاب ه الیتسا قرش كنرودرا برع هدهرص و .یدشل اراتف رک هفعضرت گور و

 تخم تخدیمرزآ هلا نانز تخد ندنرازیق زیور ورخ . یدشعا رسک نوتبسب یتمواقمةوق
 .یدراخمهمهدیا دادرتسا اهدرب یرارب یرلکدتناطبض كرلب یعراسا را ارکوص ندنسولج هنارا

 ییلاوح و كن وق دونم «یتثم نالبقار هدهر زا ندنف رط ددلولان دلاخ هدهرصو هتعیا

 ۰ یدشمهتسرآ هب دادما هو ند(هسدم) «قرایالک ۲ ینیداع ولو هدهجرد ك هدىآ هعفادم

 رایکفاس . یدا ییلاوح هنادلک ؛تبالو ندبا باج ینتقد رظن كرلبرع هدانا و
 هلحدذدىا اقسا ییابماتو وزهم هلیصوصخ .یدشلدیا مج هارو یناازخ نوتو كراتارا هللا

 :یدشلابلجین ران ربح هداعلاقوف كرلب رع یسهرظنمكراهبارخمسج «یفاطل كتب رالحاس تارفو

 .یدشماشخم تلاعف رب كو و هنناحوتف ناریا هحنلوا هندلخ رمع ترضح
 ییدریو كنانثم < شمع هنشاب كنودرا لاحرد ةدسعوا هلا یرما كهفیلخ



 1۱ تاحوتف و تروهچ

 .یدرلذلوا دودح مه هلرلدلامور ًارابتعا ندخم راتوا ءرلشع بولغم هد(ایمات و وزهم) نوا

j 3روبه هعفادمی رلت کلم هدیثراق هراکرو نهل ربا نداطسو یایسا رلتراپ هدانا  

 ندندودحلامث كنیچ هنرزوا یضرعت كرلون-غن ويه یسهلیبق (یچسو) كرلکرون .یدرلشلوا 1
 نکا ۶ یدشلوا لخاد هنارا قرش ندارو °\)c ) شبهات دار هلیتروکسوت

Boهدهرصو .یدشمراتروق هدندنناجاهم كرون ینارا یی ارکوص ندهلداحم رب نوزوا  

 هض رعت یغیدایغوا كنغللارق تنو <« شا روهظ هدنناب كنغللارق تن و هد ناتسنمرا

 ۰ یدرلشمالشا هنامداصم هلرلءلامور هدننامز داهرف یجنج وا رلت راب هحذل وا راتفرک هدرلبنمرا

 ههروس یذوف كرلتراپ « شلوا راتفرک هتک الف رب كونو سوسارف هدنرب ند)همداصم و

 .اشاب هناراکتلاسم هلرایلامور رلتراپ ارابتعا ندنرود داهرف یجندرد . یدشعا راشتثا ردق
 هنن راشتنا كنس هس رت زرط امور ,كنسدم امور كردا تامح راما هدامور یرلقوجرب ءراشم

 ر ندنسهعم هدهرص یچهدا طض یاتسنمرا هسناس وابا را یجنج وا ینلخ .ىدرلشملا تربغ

 رلتراپ «ناتسنمرا هصالخ . یدرلشلملا روب هرارف یسوناباترآ كردبا قاغا هلرالامور یمسق
 .داحا یلخاد « رلتراپ تیاهن .یدشلاق هدنلکش هلئسم رب هيف عزانم اماد هدننب رلیلامور هلا

 (نوضزهتخ) هدننامز (سهزاغالو) شالب یچنچوا «رلشلوا راچود هضارقنا ی الوط ندنراقلزس
 .یدشمرک هنسهرادا*ا رلبلام امور "الماک مات و وزهم ROU E LR دالىلآدعب «شادناطیض 1

 كناریارلن و هیفاممم .یدریلسهبدبا قلت هرزوا قملوا هلالسرب ينجا هدنارا «نایناکشا ۱
 قبندم نارا هدننامز رادیک اشرآ ینمی نابناکشا ۰ یدرلشلا لوبف یتاداع و تد یناسل

 . یدشلو لوبق یاج یسهمرت زرط ناتو هدنرلیارس ناسناکشا .یدیا دنتسم هتتیدم ناتو

 یراهعجاف كسیدس روآ هدنیآرس دل را دمکح «ریلب دا مادختسا ی را راکتعنص و یسابطا نان و اما دهد ارس 1

 نایناکتشا رار هک و ء یدشلا راتا ردق هنن رف رط ( خلب ) یعولء نانو یدربناتوا ِ

 كالبآ یشراق هایوروآ «شلدا در یبولع اوروآ شعابوا یرارکف تیلم هدنارا هدننامز

 ر یاد هدننی ناتسدنه هلا برغ «نارا . یدشمریتک هلوصح نایناکشا یهیعاجمرا تکرح
 .. ید لكف همام
 نده ر کسع یاسا رد نادا :یدشوا مق رل تاس اس هن ر تان ایناکشا هدرصع یجنچ وا 9

LL ۹هلا شال یجنشب ندنامساکشا ارشدرآ . یدشلدا ی ندنف رط ریشدرآ لغوا  

 ا (RT E ۱ زد ندکد لا روح هرارف هاربا یس هع «شع] هب رام

 سنازبب لشغ اقرت (۳۸ ۳۰۹-۰ )هدننامز رواش یجنکیاویج ر هدایبز كارل ناس اس« ید

 -وهظهیبهذمتافالتخا هدناریا .یدراشل اماودهلتدش هنراب رح نارا-امور نالافثاربم هنتموکح
 یرابدنک نتفوکج یاساس رانلامور یدشلا روهظ هدرود و (یام) نر و نادیم هنر"

 العا ینذوف و توطس كلارا روباش یجنکیا . یدراشغا دع کل ر 1و زا "
 .یدشم ها روصق هدالاقمهدیشراقهماوقا یودب هدقرش یکییدلیا بولنم یرایلامور ءشملا 1
 (4۲-4۵۹) درجدز یچنکیا .یدشلالاغشا مقومرب مهم یی دم نارا هداراخم «هدرودون 13

 ارحا رفس ر برع یثراق هئاتسنمرا هدمب و یضرعت كنسلاها ساقفاق هدنامز

 .یدشع ولوب هدنابرام یثراق هرلن وهقآ هد(4۸ )٤٥۹ - ٤ زورف یغوا كوب وب .یدشلدا 8

 هدننامز (۵۳۱ - ۸۸) دابق «شلوا امرف مکح رالالتخا لخاد هدنارا ارابتعا ندخ رات و 8

 ی و حیف ماند سا ی و و



 یوم جرات 8

 ندترفظم هلا ینادنولوب نآرف هدنرالآ رکید « جلبق هدنرللآ رب
 دیترادمکح (هبون) صاعلانورمع بقاعتم ینحتف كرصم .یدرارویشوف

 وقت اهد تاقرب هلا یلاحا یحنز یتسودرا رفظم « ارکوص .یدشما طبر

 8 ۱ راد راک نال نوجا یرامتا مدام ا لا ۶ تم

 ر یک یکیدلبا یقرت هللروص وش هدبرغ تیمالسا
 ۳۲ تارف .یدشلا لاصحتسا راتقفوم یلمقو

 ر هنحتفكنارا یطض ك( رابنا) و ( هربح) ‹ شم هنسهرادا كرلب رع

 ٩۶ «ترادمکح ( نادم « نوهزهتخ ) دلولاندلاخ ىح .یدشلا لكل
 رواو هنسهرصاح (لدنلاةمود) هرخ الابطقف .یدشمردنوک هل بوتکمرب
 یا كنه راح هدقارع هحل وا روبحکمتک هتیرافرط «(ه روس)

 n .ىدشملا افتك | هلققار همطقر

 یرفس هدارا

 : 1 هنارا .یدشم ارادهنخریم گ یاوفنو و شاشتغاو ترتفهدنار |هدانناوب

 3 او (ترا) ارگوص ندکدکک هتسهرادا كسوتفلس لادن للارنج بقامتم یتافو
 ات هالسر هلیمان (نانناکشا) هدناربا «شعالالقتسا نالعا هدنسهیصق (یهر) هدناتسربط
 ريت یجنکیآ یشدراقن هنر هدنافو كقاشرآ .ید وسنم هرلن راب «هالس ۳و .یدشلا

 .یدنلا هوق یتساسا قاتموکح تراب كردبأ تدبلاغ زارحا یثراق هس وقفلس یچنکیآ

 رادا رک كنلر وطارعا کی 5 ET یناونع ) ۳ كوو ( بقاعتم یت رفظم وب

 ۱ نامز ندا ماود ردق هنس ید زووا دادن ریت .یدشع | ۳7 هد (سول نوطاقهه)

 ۳ ونأباتر ۱ ) ینلخ .ىدشإلا a قسودرا و حالصا ین خسهیلخاد تالکشت كتموکع ا

 وا طتف .یدشعا عیسو اهدتاقرب یموکح كردا طبص ىن رلفرط ناتاقآ هسیا (ناودرآ

 ر اح ا هدسوناباترآ هج دبا هیلغ .هرلتراپ گردیا تکرح ندا روس نموک رق

 ,هیلغ هرانکفلس هصاخ اب N هقرش كرلیلامور هدانا و . یدشلوا روبجم هفع اط

 3 دادرهمیج رب یردارب هلا داهرف یجب گوا یذوغ درلتراب (۱۹۰) هن ززوا

 د "داد رهم لوا كلبا «یرلبراوس تراپ . یدشلوا لصاو هلاک رود یراذوفو توطس

 ویطنآ ید ندرلیکفلس « رلت راپ .یدرلشمشالوط هد(ایمات و وزهم) هدلاح یرلقدلوا



 6 ٩ تاحوتف و ت» روهچ

 و دعتسماهدند رب رعهکمروک ی ئاظووب هل رابتعا فوفو ههلحم تاداع ونامسل راطق

 لاحرد یراکریو كرصم . یدشلدبا عیدو هراطبف هفظو وب نوجما یرلفدنول

 هنسهعفان روما كتکلع یمظعا مسف كنءراپ « شلوا غلاب هنوکی رب كوبوب
 «شلدیا ریمعت لاناق نریدشلر ه(رحا رم) ی(لس) هلج زا ا ولوا صصخ

 مس ترصح هدهسلا شم هتساا قجحا هلس یلااق شب وس صاعلا ۳ ور

 . یدشمالوا یضار اکو نوجما كمهّعا داشک ءرامور ین رللو (هتیدم) و (هکم)

 (طاطسف) ہدلح ینبدروق ی رداح یعب (طاعسف) هدنحراخ رهش كصاعلان و رم

 نلیدبا وزرا یرلوص كلن «شلوا ناضف هدانئا و .یدشلدا سست یرهش
 « شمریدتیا میظنت یلث سابقم لاحرد صاملانو رع .یدشمالوب یلکنکوپ
 . یدشل | احا لم یرصم هدننهاس هرادا ر هناراکفالارونم ء هالداع «مالخ

 هناخبتک . یدشدا قارحا هداتنا و هدیسهناخبتک ( مو هار هس ( کده ردنکسا

 یمسق نلند (قاور) زکلاب «شلدا بیرخ ندنفرط سویزودو ه هدنسهنس ۰ اساسا

 6 ننشر وک هلیس اماع 3 رم نامز یغیدلوا لخاد هب هب ردنکسا صاعلان و رم .یدشلاق

 . طّعف « ندنساملع هب ردنکسا نتاآ ی + ىدشملا لوبق هنن روضح یسون وب ولف شفا وب

 :نکروشوروک هلباصاءلان ورم (یح ءس 1وب) نوکر .یدا ندنفل ام هدهمیهذم تاداقتعا

 .ز امشیراق ز هرادشوب نالوا یسهدناف هرس ۰ . زکیدتناء 1 یهراسو ینادراو یهده ردنکسا» 4

 ےک وک جد

 ه ردن کسا ندصاعلا ن ورم هن رزوا كن وب «شع د ۹ زکه سر و هزب یرایش نابلوا یسهدنافیراب طقف

 رامشا هرم ترضح قیفیک «صاعلانو رمع . ىدشملا بلط یهیملع راثآ یهدنسهناخبتک
 راغم ار ماکعا رلباتک وب : هحنلک هراباتک كکیدتبا ناس» :هدیاوج ندا دورو شا

 «.كسیلاقاب هیلعءانن .ردشملیق یتغتسم ندرانا یز نآرق .هسیا قفاوم .ردرضم هسیا رایش

 قرهتیغاط هنب را« ۳9 هب ردنکسا یزطاتک :ارک هاضنلدق 1 یا وب ساملان و. رم .یدشملس د

 هردنکنا . ا قارحا راباتک نوتوب هدنفرظ یآ يلآ «شمردقأب هدران اخلک

 ي ةد و لع یرلخروم برع یس ء ردهلئسم رب هيف عزانم «قارحا كنم هناخبتک

 هع دق نیخرّوم ضمب گی .راردبا ناس ینکچهیمر و صا رب هل وب كرم ترضح نالوا ريظن

 یریغندع رک نارق هدنرارود توالت السا هیفامعم ء رز فذ هدنروصیسکع یی هلم ۹سرا

UES.ردلمتحم یسالوا شلدا لسوت هریبادت وب نوجا قلوا منام هنسل دبا تیما فطع . 

 نارا « شمردنوک هدهصاقو ینا لب دعس ارکوص ندنحتف نارا یا نبع رم ترضح" تح

 فشک )و نودلخنا «یطنقناءجرفلاوبا«هیخ رات قیاقحوب .یدشملیت ۲ هوص یسهیملع را ۲
 .ردهدکلدیا قیدصت هنگ لوم ( نونظلا

 کا و غوط هب هر و یرلودرا دع هنیرزوا یف ةلردنکسا

 هنیرللا یرلتکلم نیکنزو رادل وصحم و رابع .یدرلشمالشاب رغ و ر ر ط م
 6 راروس هتسبا كما سه میلسا عطف هنقاوذا تلاسم و حلص هدلاح یرلکدریگ 0
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 یوم خرا ۰۸

 است كرش هج دا یضار همناست یهعلق لافغالاب یرلمور كردیا داحا هلا

 م هن هجیی رب یطق یامجاهم كنیراودرا صاعلا نب ورمع نامزوا«شمشالبیالوق

 5 PN ةا 1 شارا ا 1 ا هلا سف وقم صاعلا لنوو, یدک

 رلمرو کریو ر هنشاب سوفت هنسره «هنیراال را عبا هرلبرع كنقلخ طبق نوتوپ
 : صاعلا نب ورم . یدشلریو رارق هنیرلاع ولو تسپرس اعطق هدهنید مسام

 رابرع هاڪ طارش .یدشلوالخاد هرهش ارکوص ندکدردتا لوق یطئارش

 نوتو هدلاح ینلدالوا لخاد راقحوحو رارابتخا « رنیداق « شا زواج
 ۰6۹۵۰ ۰۵ ۲۰) یدشلا نابت یفیدلوا كلام هسوفت نویلیم ینلآ كدقلخ

 مهم كا بقاعتم ر و e تار. ا

 2 . یدشمامر وط یرک ر دف هرذ ن تلاعف نالوا د ی ۰

 . نوا یشراق هل رلعاادم (هردنکسا ) )۶ شا ماو هب السا یراف رط لاش ندبس

 3 < رهش هدنسهاس یانو تربع كاس نکی یتع» ۱ نیک دا شرم یا نرد

 راش اجتلا ۵ هتیرزوا تعزهو «رامور .(م ۱ ) یدشلوا قف وم هحتف

 _ هنمزعكما علاط ُةبرحت هرزواقلوا هعفد كوص ك هلبکجورضوط هرایرک هدیمسقرب
 ‹«شماما رب نادم الصا هتیراهمشارب كرلنو صاعلا ن ورم طقف . یدراشمشود

 ۴۰ یدبشغا تدوع ال ی ردتکتات) رک ونص ندکد و۱ لار ناشبرپ یوقو

 رهش رارکت درامور  دیااحلا ه 1۳ هدنشو د هرکس صاعلا ن ور

 ۱۳ رك كرك ندجباق یترارکسع مالسا نالوا لاد
 یه ردنکسا)صاعلا 2 .یدعل وا لصاح تیر وحهض رعآ هع د ی: :کیانوجا

 ۔هلدیا ویا ت ندهفباخ ارکوص ندکدلیا ےتف هدهمعق تروض
 ٠رط “يش ر هلو كاملا ن وربع « رع ترض> . . یدشلا لاو

 ۳ فا ااا ندتساسنا ۱ تابع داود رد رک سار یطق شما فساتهلبت ہک کا
 ۲ سا رب هنا دمو هنالداع هدرصم نوتو .نامز وا . یدشلا هیصوت یتسمهما

 3 وا لمح اط زکااب ال وا : یدشما لا هداعسو هافر ییا نوو هرادا

 E iy ۱ هب یلاها نوتو کریو ناول
 ۱ .یدشم ولوا بیس یرامریو عابر هروک هکالا تمیق هدكرم انولوب یراداریاو



 ق

 ۷ تاحوتف و ت روهج

 و هدیلاوم و ء واتس ا طض هدنف رظ یا 2 یربیش هدنسد اس یرلقلئام
 نف رطظ

 . یدراشمالشاب هکمهلبرلبا ورضوط هترلهقطنم لزوک هلا كرصم ارک وص ندک دلیا

 یر ندرالو و :یدریلس هدا سقعل لوت ییا ار راشعا ندهطق و ۳ بص

 ه( ههردنکسا ) هدردق یراکدتنا بقعا یقتیرط و . ىدا قلرط لحاس

طف یتسهلصاوم هل زکد دل رصم «راردرا طض یرهعلق نولو ردق
 هتک كردا ع

 و «هدقلرط قالراب یسهحذ و لوقعم لا ۰ یدراریلمالوا لخاد یالوف یال وق

 یا راسا یناسرهلاو كر و اش یجرب

 (ردهدنسیموج ةناخبتک سراب )

 هنیرلیدنک یراودرا برع . یدراشعا باختا لو رب هقشاب زی رع طقف . یدیا

 زاد هتک ف یک را رفاظم لوو ؛یدرهسلوا شم ةمک ندنجما قلخ رب لام

 لردما بیقعت یلوب یهدننب (شیونس) هلبا (لین) صاعلا نب ورم . یدریلیهدیا
 ی(سفنم) لاحردو شمهل رلبا ورغوط هن رک ن یطسو رصم ندنسانروارالوح

 لصا یرب :یدوبلسالی را هفاص یيا یتسفادم 2( سدفنم) .یدشالشاپ هو 9

 ناروطوا .هدرتش ةى {i رامور ینعب رابلسنا رم نالوا ؟اح ہرا هراهعلق

 دحتم هاب یکی دکب هق رف یکیاو . یدیا راطق ناولو دنا یسادناموق كسف وقمو

 صاعلانورع «سف 5 وقم طق .یدش)اق ضو ر ءم هنالکشماع ادصاعلان و رم هغ دن ولو ۱



 یوم خرا ۹

 ی هشقانم دناقع ین رلصارتحا ید یک یغیدلوا هدهبنطنطسف « راهقرف وب

 هی رصم هد۰۳۲ ۰ یدراراقوص هنکش یسهلئسم تیلمر امناد ینوب « رازامالفاص

 ۱۳ تونم .یدراععا باا سیر ی(سفوتم) هتنرایدنک یسیلاها کما
 ۰ شع ولوب ١ هدنامفادم حد ما kK ا نا .یدیا

 ض 75 لمتحم نامز ره ا قام ر قوام هرابیم 4

 شات : اف ا هب ز وس ا ین زانا تعاحش

 " ا: E اس . یدشلوا یتمدخ كوو كصاعلا

 ۱ م وجم قع وق ەن ا کم رلماسنا زب
 راذکحارخ هرلب ع هنمات موکل سنارم كش رطل ا هلص وصح

 1 تاهاظت و طقف < شع وقوط هراس تزعو رورغ یسالوا ىضار

 U 7 ٤ هدلاح را رفس یر نامز
 8 ا ا قا ءدنلخ دمت شيون رانا

 ا ع ددقازرا هدمدرلاروب ۰ راشملکج هرامقوم مکحتسم
 هلی رایا ندالوا ضورع« هتمواقمرب چیه قترآ یرلودرا رفظم كحاعلا نب

  تموابقم هدنعفوم ( شیرعلا ) لوا كليا هدنرزوا یرارفظم قیرط

 تعاحش فرصالاح یرلقدالوا نیقشیل آ هسراموج هعلق رلبرع .یدرلشم



 ۵ ۵ تاحوتف و تا روهه

 یراقوج رب ندرلرکسع نوجما یرلقداواناربح هنتفاطل كتنکلم یرا ودرا بیع

 هتکلعنوتو نوعاط ر شهدم هدراءرصوا طف .ید راشهتساقلوا نک اسهدراارو

 یمرکی هدلاحینیدلوا لخاد ناضس یا نب دیزیو لسحرش «ةدسعوا ءشقنا البتسا

 «شلوتروقندتک الفوب دیلولاندلاخ ,یدشلک هعوقو تادات ءدایز ندنشک

 دیلولا نیدلاخ . یدشلادیا ماونا هلکمریک هنفرصتدب ینمسق رب كلالاتس رفس وب

 روهظ یورث ادعام ندنسهبراح رو یرلحالس « یا نامز ییدلیا تافو هد ۲

 .یدشمهعا

 ورابع «شلدیا طیض هدیسلاوح (امانویوزهم) بقاعتم یتاحوتف هروس
 :یدشلریآ همسق ترد یسهعطق هریزلا .یدراشمریو ینمان (هربزلا) لا

 + یدشلا لنکشت ی را زک كمسق ترد و بیزو هقر ء رکی راف «لصوم

 ی زکلای < راشعا لوبق یتیمالسا یسهفاک ناه كماوقا برع نکمته هدهریزطا

 تیام . یدراشلوا یضار هکمرو کریو كرهرتسوک رارصا هدقلناتسرخ بلعت

 كردیا لوق یتمالسا یرلهلسف بر نونو قیرغت الب هدنرخاوا یسهنس ۰

 .یدرلشل | لکت تامر دوجوكب ون یصا كنهفماخ رب

 « راشمتا ضرعت هناتشرا ارکوص ندکدتبا هدلآ ی(ایماتو وزهم) رابرع

 هلتراسج لاک یراق هنیراوشموق لتوقف یربندهنوا دکل قلغاط و طقف

 یدنک فرص « رابنمرا . یدراشلا فداصت هموق رب ندیا هظفاحم ی رللالقتسا

 تباقر و تموصخ هدنرهرا ء راشمنا تمواقم هرابرع كرەنەووک هتراتوق

 -هرع یراتمواقم ندنزو یساع ولو كنراتمالع ضارشاو فعض یک داحتا مدعو

 ردیا طض ناتسنمرل یرلودرا برع . یدراشمهمهدیا لاصرا ههحش رب راد

 ندنماوقا كروت هداروب ءراشمهلبرلیا ردق هنیراغاط ساقفاق ندنحما ناتسجرک زمنا

 فاتسنمراهبفامعم .یدراشمهمهیورو یرایاهدایزاهد هدنک وایتاتمو تابثهارارزح

 )1٤٩(. یدراشلوا قفوم هکمرک ردق هشراحا ىلوطالا كرديا راذکحارخ

 قیدردنوک صف امان وع تغ برج :

 وب هیهذم تاعزانم یراتلایآ وب كسنازب نامز یماملا یہ درعا هدربصم

 لباق ریغ هل :رکیدکی هدراتالو وب . یدرونواو هالا ر نهو
 . یدروولو دوج وه هقرف کا E فالتا



o4یوم جرات  

 راک اسم دهجرد كج هشاز وج یساعولو هدهد دشتالماعم كحجهدیا رادهماش

 . یدناهر رب قالراپ هنسهنالداع رکف «یسالوا

 كجا فف ر قالراب ی هلماعم ینبدلوا راحود دمل ولان دلاخ

  رخسآ ی( اہ ) هلا یر لادتعاو ینددلوا فصتم ةدرع وبا «شمەتسيا

 < كيلمب ) رابرع هدعب ۰. یدشلا ی رهش(صح) هددبل ول نبدلاخ نکی الرغ )

  تقعتیتسیداو (بلکلارپم) هنیرزوا ىرصا هرمع ترضح «راشلآ ی(سیل و ويهه

 َ -وسهداناو رص ترضح .یدراشملوا قفومهفحا ین رالو (بلح)و(هیک اطنا ) كرديا
 هدنسهج رد (هنیدم)و(هکم)ل دم ترضح .یدروبتسیا كم هقبقطا یف لاک !یتاحوتنهیر

 ۰ ندیسو .یدبا زئاح یتیمها رب كوبوب نوچما رابرع یطبض ل(سدق)ییدلیا ریدقت
 ۴ .قیرطب ندیا هدناموقهنروصحم طقف «شعا هرصاح ی(سدق) حارطان ةديبعوا

 ۱ یضاد ها ت هلطرش كمشيرک هنارک اذم هلرع ترضح تاذلاب سویورفوص

 شما لحا رم عطق ردق ء ه(سدق)هنیرزوایسوزرا و كه رطپ «رعترضح .یدشلوا
 ۱ نلیدبا | ىدى اراهظا بانج ولء رب هداعلاقراخ «ثلهداسرب كون وب مدنسانناینلل ون
 3 تمرح هدهرلاسلکیکینبدنولوا شخم نادج و تیرحهنسلاهاسدقهدنسهحش هرک اذم

 E  رولوالخاد هسدق ترضخ .یدشع ووا باط کرو زک !ایندیلاها «شلدا

 ۲ (یرمع عماج) هیاروب كردبا یرحت یرب كنیدبعم ناملس ترضح لاحرد زالوا
  صاعلانو 2 ارکوص ندکدلبا اغا یفاظو و رم ترضح .یدشمریدتبا انب
 ۳ .یدشلا رومأم هنحف رمصمه فدک شما تدوع ه(هنیدم) رار هلا

 اأ بیقعت رفظ قیرطرب قالراپ یتاحوتف هیروس هدهرصوت
 هداتناو .یدشمریو یاونع (ییما)هدبلولان دلاخ نالوا قفوم هطیض یاهلمر) رمت

  نط یراقجانولو هدهنادیمون تاوص رب لوص یشراق هنسالتسا برع كراساسنازیب
 ۲ «شعرفی راتناتمو تراس ؛ارابلسنازب یرلتم ولغملوم ریو نیدانجا .یدروملیدپا
 ۱ تن( هک اطنا ) یرلودرا برع نالوا قفوم هطبض ینرمش ( بلح ) هدءهرص وب
  یال وفیالوفیرهش و كسوسلقارهه . ید راشمالاشاب کمر وک تاکرادتهدنوحایحتف

 ەدى ( هک اطنا ) یسودرا حارطا نبةدب عونا طو .یدا راکشا یحهعا ملست

 هدنحما نامزربزآ هتي اح یهدهروس كنغاروطاربعا سنازیب هحناوا قفوم هطبض
 .(۱۳۸) یدشلررو تیا



 or تاحوتفو تب :روهج

 و هد « .رد وح لیدعت یمتقر 2 یدش كوا هلا هنامنلح عفو گی ۴

 هجان رب ناشتا كب رمع ترضح هققط این . یدراشلا ملست اک وقیقح |

 هلا یدوجوم نونو ینراسح تلادعو تاواسم هدتیناسنا ناهج طقف ؛یدکلام

 ا ف هباخ كسدم . یدک 2 ر ۳ ی كج هدیآ : 3
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 یادی ماود ههفطو

 ندنراساسا نیتملا «ندنراتلیضف قالراپلا كنیرود نیدشار یافلخ لاثمو

 یسهاراک ادف تباعر هطاضنا « یسەناعیطپ تسیلست و كدنلولون دلاخ .یددودعم

 ینتییلاغینک اكنادناموق رب رفظم«هدلرم ترضح طقف .یدا هنومن رب هتناسح ولع
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oیوم را  

 ۶ «كج هدا شخ فرش هنرلتلم راکشالا رونمكا تننانند «هرلرصع ندمتم كلا كنس

 : ةديبع وا هقيقملاف . یدرلذمهعا اطخ هدنرلظظوب رلیلسنازیپ «یدراریلس ینغیدن ولو
 3 گن رلتورت هرلن هتسیا كأ راد دار ۰ شعا هظذاحم یابح كنسرلاها (ماش)

 : تح هدلوا لخاد هرهش ی طارش و « ننلا هدعاسم هرزوا كمرو

 * رلکدتا ضرعت ندواق رب رکید كنیرارکسع دیلولا نب دلاخ هدهرص ییدلک هثن

 ۳)یدشمهع روصقالصا هدنسیس ات تح سو تلادع هدرهش 4 « شلوا منام لاحرد اکو

 . ندراتبالو فیطل ی رلکدتبا لافشا یرلبرع كسويىلقارەھ یروطاریعا سنازیب «هنسوآ

 ند( هبک اطنآ ) یر ندراودرا و . یدل رخ یغیدالرضاح ودرا a) نوجا

 .ر طخ كردىا تکر ح ندنیطسلف یرکید « حج هدی فیقو نشرورو کا راز رع كردىا

 ۹ سازی متن .یدشل و وشودهنارب دم تاغ یاو كس ولقار هه .یدکح هیلبا عطق

 7 اق قع "لماک ندنزو و رو و ريد كن . ران ادناموق برع ‹«ىفلزىقافا

 رو e ارج e رب ) ۳ | 2 یلاهمیراتج الوآ راجود

 :دراشملکج هنلحاوس یربن (كومرب) نلوکود ه(همیرشلاربن) هددیلولان دلاخ هلن
 e ناک هعوقو هداز وب قکاح یددیرزوا ه زوس كنغلروطاربع | ساز

 ۱ وب یک ای قرف زو یسودرا ی وای ود ق

 ارم یمجر هدەدنسەعفد ا « راشآ تعجر هعفد چوا راب رع نا

eو و 4 ا هءلغ زارحا  aت  

 لا تي هتسدنک هنسهلح كما 2 باحا هل رابتعا فا

 ۰ )واندو ,یدعطا ۳ هلام ا تب ل ة رجالا یشر هت ڈا ندناتفق

 او و (ماش) «شعا باخ | د نان یرم ترضح هاردبا ءرواشم هاب | مارک

 ۱ ۱ یدشمرو یناملعت ¿ ناک مزال هدنقح ۷

 ۱۳ ام ینخ فر تر را
 راحا لوا ندزاع ولوا باا هفللخ ىح . یدشع وقروق و

 1 طقف « شا ت تیاکش ندننشنآ عبط كقورافلا رمع یغوج رب ندمارک



 ۱ تاحوتف و تروهج

 هنیرللحاس(بلکلارم)و (هعیرمشلارم) ارکوصندکدلیا لافشا ی راهط(ناروح)و
 یراروس(یرصب) ارکوص ندقدنآ یمیدآ كلیاوب دیلولاندلاخ . یدشاوا 6اح

 .یدشمهمروس قوح یسیا طض یربش الدلولاندلاخ .یدشع ور وک هدنسهقرا

 لرابرع هدیرلظفا « شما لوق یتمالسا سونامور یسلاو كرہش الوا

 .یدشل وا ماست بقاع یە راح ر یلترارح هجم هدا تمواقم هتعاحش ر تراسح

 یلاوماكنىلاھا :یدشعا ar هنالف اع تباغ دی ولان دلاخ هسرزوا یم كرش

 ي اط کرو زن a اد e ن امغی اعطق

 5 6 7 O ) تاذلاب سوق رو یر اف

 كل ندراب هند طقف ۾ ردنا یک تب شد نوجا هعفادم

 .یدشمهمهدا كاردا ولرد ر یک ا

 هدنسودرا برع «یددوحوم رلقرف م ۰ هدننی یسودرا برع هلا یسودرا سنازب ۱

 .یدیا امرف مکعتعاطارب هناراکتیمیاستو یمطق «یراکادف سح رب كوبوب « ماظتنارپ یونعم
 ه یضارا لاوحا مور ندیشه رلب رع .یدلنکم ه دام طاسوزکلا هسا هدنسودرا سنازب

 كس رلطب اض «یاصر گم رهعلق ؛یسلمکم كنسهحاسا یسودراسنازب هدلاح یرلقدلوا فقاوریغ

 ندطارفا سوسلقارهه طقف . یدریلس هدا زارا تمواقم ر یمطق هدلاح وه هلب راج

 یفلروطاریعا زالآ ریل ربخ یتفردن ولوا هرصاحم ندفرط سه كل( ماش ) ؛ ششود هطا رفا

 عیدو ه(ناطراو) ندن رالارنح یفلنادناموق ودرا < شمال آ هتسا رظن ما هفادم تاذلاب

 یسلاها ماش نوا یغیدلوا رورغم هحرد كوص هرلتوق ناولو هدنتسعم «ناطراو . یدشلا

 زا آ رل آ رمخ ی دورویدن ک رلب ؛ رعقح «شمهمر و تما کشا طا ترا ةظف اع هلا

 ی رل:راسج و ترب كننروصحم (ماش) ديلولا ن دلاخ هداناو طتف . یدشمشود هنر اتجا

 (نیدانجا) هحشو .یدشلاق قلعم هن اتن كنسه رام نادیم یعطق تیرفظم نولو «شمرق

 ورعوط ه(ماش) « رثظمو روصنم « یسودرا برع ءهجنلب دیا لاصحتسا هدنسه راح نادم

 یراکدتباسح یبهکلم یرلتجالوا راچود رایلسنازیب نانولوب هد(ماش) .(1۳۳) یدشمهلب رلبا
 - الاق یلاخ هنن ندنزارا تمواقم هدنتلآ یسهدناموق كساموط یداماد كروطاریعا هدلاح

 ی رلق دلوا راحود هرلتع زهیناق یلناق هد اک رع جورخ نوو یراکدتا ارحا طقف .یدرلشم

 هلا حارجلا ن ةديبع وأ كردبا ديما مطق ندنسودرا دادما كسوییلقار هه هجموروک

 كن رلنادناموق « یلیضف كنسودرا برع هدایز كا ییارک اذم و . یدرلغمشرک ارگ اتم

 كراب رع هدنجما هیقالخا جیاضف یرلقدنولو راچود . رللسنازیب :یدشلا لیست قلادع سح

 یرافوج رب تح . یدرلردبا ریدقو ردیشیا امناد ی راها بج تلادع « ی رب رطف نساحم

 هلصوصخ .یدرارولوا مالسا نوجا قلو روق ندنطسح یج ر دلواو حسفتم تانس ودرا سن زیپ

 ه ولع عیابط» ید ملسم هحی سکس ه یفآرو لح کەدنقح رلنایتسرخ كحارجلا ن ةديبع وا



 یوم جرات : 0°

 روس رارک:ینهماسا نوجما كمربتک هنیرب ییوبن یوزرا هدرکبوا ترضح

 )ركبوا .یدشمر و تایلعت موم تباغ هنسیدنک مدقم نر شب «شمرذ و

 وس هماسا . یدیا هدّتهام ر ثكح هدا نیست یهافو دصقم كانغ «یناماعت

 او قار ارکوص ندکدتبا تدوع ًارفظم ندتهج
 :یرف-قارع .یدشلوارومآمدنلولاندلاخ هلا ضابعهنسارجا هرفسو «شع ال
 لوب هدنسهدادا تح كرابناربا یرب ندهوا هدهریزلحا .یدیا زباح یتا رب

 یدمژالیراشتنا ردق هبیلاوحوب كنتموکح برع «یعالخ "الماک قترآ كرابرع
 ا فداصت < شمروک نمشد هنر, تسود هدیلاوح وب دیاولاندلاخ طقف

 روج همیلستیرلعفوم (رمتلانیع)د (رابنا) «(هربح) قراریق هتوف حلق یناوم
 ٠ .یدشعا راهظا ددرتر كوو (نیادم « نوهزهتخ) هدانا و . ىدا

 شا تءاقتسا لیدبتارکو ندکدلیا زارحا یراتبرفظم وب دیلولا نیدلاخ
 هود) ضاع . یدشمهتسیا كم مدرای هضاع نانولوب هدنسیلاوح (لدنلاةمود)
 ۰ ندنتمواقمكنمشد طقف ؛یدکجهشلرب هلیادبلولانیدلاخ هد(هربح) قرالآ ی(لدنا

 ۱ طض ی( لدن اةمود ) دلولاندلاخ . یدشلوا روبح هفقوت هدیلاوح وب ییالوط
 4(تارف) كردیا رابتخا یضرعت هلیرلتوق یلیوط «شع ود هب(هربح) ارک وصندک دلی
 ندیا قاحستلا هنیرابرع باعت ین هللا رایناریا «شموروب ورغوط هنیرللحاس قرش
 اا همزال راد نوا قمشا یردودح ناریا هدعب .یدشللا بولغم یرلیلسنازیب

 ۰6۳ 4)یدشلدیا رومأم ههر وس هی یم اك ركب وبا ترضح هدهرصینیدن ول وب لوغشم
 ۱ ۰ یدروسرو تیمها هنتهج هروس هدایز كلا رکبوا ترضح
 قوسودرا لوقچاقرب هتسلاوح (نیطسلف)و (ندرا)ندبسو یتح

 اش طقف «شملحا هاترفظم رب قالراب الوا یرفسمهموب كنالتسارود .یدشلدیا

 | هنیرزوا یسا راچود هکلزستیقفوم یرلبرع كنهراح نلیدیا ارجاهدنراوج
 لو هوقو .یدشلا هدهعردینلنادناموق كرهلک هلا هنواعم ٌهوق حارطا ن ةدسبع

 ۳ ۳ هللا دیر یعوا و هدننابم

 ۳ همی و 7 ندهبغ نا ۷ همانا عمق رم كنا
 ۷ و شمقلاق ند( هربح ) هلا یا كىەفىاخ « دیلولان دلاخ هدورص ول



 یرفس یار

 ۹ تاحوتفو تروهچ

 الا . یدیا یسالوا مدق بحاص هدلوبق قیمالسا كرکبوا ترضح ایات .یدعمهتا تار
 ندیربمغنس فرط هدنساننا یغازتحار كد۴ ترضحو یساعولوب ندنراردتقم كاو نسم كلا 3 ۱

 ترضح هتهالخ ییالوط ندراببس لوتعم و عورشم وب هتشيا . یدیا یساعولوا لیکو هتماما
 .هروشود ههقرف یعالسا هرخ الاب یسهلدبا باخنا كنيلع ترضح « شلدبا باخت رکب وبا

 . یدشمال رضاح نیمز ه هیهذم تاعزانم كح

 هدهرام « یریما هدرضح كرلمالسا یک دترضح قبط هفیلخ نانولوا باتا یک
 .یدقجالوا یسضاق هدهبعرشو هبعامحا روما « یاما هدزاع «یرادرس

 یسهطخ كليا | زر ندقدن ولوا تعس e رکی و

 ماو زکشال كا هدزکحا ! لاها یا » : یدشلوا وش ر 2

Eهدنک او کا مدداب اب + مهددا تکرح ییا . مدلوا ز  

 كلاوس فورضوط هرلنالوا زناح ی هرادا مامر . e 6 رو

 .ردیواسم یوقو فعض هدمرظن . ردتناها هسیا كمهلزک . ردقل راک ادفو تربغ
 اوا كلوسرو كهللا دیاش . مرتسیا كما تلادع یارجا هنافرط یب یئراق همومع

eك ۱ تعاطا کک هد زس مهسرولوا كج هدا فار تا  ! » 

 .هدیاقرت ًادنتسهتلادعو تاواسم كتمالسا یرازوس و دلرکبوا ترضح

 .یدشلدا قسطت هدندنف رط یرافلخ «روتسدو یتح . یدیا ناهرب ر کک

 .یدراو موزل ام ًاعطق هتساسنا همزال کیا و نوجا هوش یتمالسا

 .یدیاهدنما نارح رب مظع تیعالسا نامز یتیدلوا هفیلخ رکبوبا ترضح
 باقرتسا یتسلیق شیرق راهسمیک ضعب نایلوا طوبرم باقو اقع همالسا نید
 كس را هلسف رلن دبا تفالخ یاعدا هلتر وص و .ید راشمشدقلاق هنساعدا كالریمغس كردىا

 ندنساطعا تاک ز «هفمرییآ ندنیمالسایراهلیق قوحرب «راروییدیا تکرح هایتهاظم
 هنوک ندنوک یدادنرا كنرلهابق برع .یدرارویلوا قفوم کمردتبا رظن فرص

 .ید روالشابهکع اد دهن یتمالسا یراودرادن سعن هل رایاو رغ وطه (هندم) روند

 كا یکساملانیورمعو لهج ىنا نیتمرکع هلبادیلولا نیدلاخ ءرکبوبا ترضح طقف
 نامزرزآ یززبیتسب هتخاس هازاضام شما قوس رکسع 1

 .یدشلوا قفوم هناکسا هدنجما
 ندک دلی نایت یافالتخا ولردره هدناتسل ع کیو ا ترضح

 . یدشمهتسلا كا ماود هنناثشت كريم ترضح ارکوص

 :یدجلا مانعا هرس ر هلسسادنام وو هماسا هب هب روس لوا ندننافو دم ترضح
4 

 ۷۱۳ ۰ دلج «یرع دات «قیفر دما



 تاحوتفو تم ر وهم

 (15۱ - 1۳۲ دالیملادعب)

eینیداشارب دالوا كکرا لوا ندننافو ريم ترصح .., ,  

 نسو .یدشمهعا تدصو هب هسمک هد یتفالخ kl < ی ربع تاو

 كمرک ۱ لوسر .یدلمتح یسعیامهاظت كراصارتحا نوتوب بقاعتم ینیربمغسی تافو
 ترضح یداماد هدیراف وح 9 رويدا و هنعفانم یدک سه ی

 ترضح هققلاف ۰ یدرولیا ناسرد ینغیدلوا شا بصن هفیلخ ًانمضییع
 ابرقا «نیرجاهم . یدقجانولوا باما ندنسهرا راصنا هلا نیرجاهم هفیلخ هدم

 ترضح هدراصتا «راروملیوسی رلکدسا تره هلا دمت ترضح قرهفار یاقلعت و

 فالتخا هدننب راصنا هلبا نیرجاهم . یدراروییدیا امدا راقدلوا ریهظ هربمغیب

 ولا ترضح تيان . یدشلآ ینلکش هلداجو عازن رب یتح « شمویوب هداعلا قوف
 کوا كفالتخا هجریدتیا رطاخرد یفیرش ثیدخ « ردندندشیرق رلماما »

 . ندشیرف رباکا فالتخا هدهعفدوب . یدشمالوا عفدنم زونه هکلوت طقف « شفلآ
 هقرفت كفالتخا و رع ترضح . یدبا هدنساعولوا باخا هفلخ كنسکناه

 ۳ بلاط یسیدنک یتفالخ نیک یت شهالکآ یغجالوا یداب همالسا

 ۱ . (۵۱۱ ۰۵ ۳۳ ) یدشلا تعب کیا لاحرد نک ردیا

 ۱ ام ین هدنرلجا . یدبا یرتا نافرعو اکذ رب كونو تعيب وب كرم ترضح
 ۱ اهم نایلوا ندمشاه ی هدلاح ینیدنولو بلاط ېبا نم ىلع ی ةداز مع « سابع ی م

 ۲ و یدشلک یرلبا نداغتقا هنرثا كمرکا لوسر الوا یسلدبا تعس هرکب وبا ترضح « هنیرج
 اکو نامز کیدلیا بلط یتسلدبا رومأم هشيا رب ندنسیدنک سابع یسهجومع ربمغیب ترضح



 ۶:۷ تىمالسا دک ترضح

 ورع ءدملولا نت داخ یرارادرس روهمشم كا كتیریمغم رود 2 یدراو هدیراس

 هدتعاحش زار او هرادا روما راتاذ ویو و .یدبا حارحلا نب ةدببع « صاعلا نب

 اکذ نوتوب لاحر نشت هدیربمغم رود .یدرلرولوا لاثتما ٌهتوع هن دهاع نوتو

 نواعم هدنناثبشت نولو همرک ا لوسر « ردیا رصح هنسالتعا كتمالسا یاافرعو

 . یدفوطعم هفده رب كا وا ثكموم . یدرلیا دع تلضف رب و و فانوا

 هقاسم هلی رکیدکی هدتلضف زارا مالسالعا مو . یدبا یسقرت كتمالسا هدوا

 عفانم . یدرارلیا دع تداعس هناکی ینالوا لئان هنهجوت كمرک ا لوسر «راردیا

 سه « رول وا امرف مکح همان تاواسم هدنب موم . یدلکد دوجوم ًابعطق هیصخش

 یدرروک یتیدلوا لئا هنافاکم هادی یتمدخ و ترا سل

 قراخ هدهدرازغ یک یربکدتیا زم هدتلیضف و لع رابرع

 رانا ازغ نادم .یدرلردیا زارا راتلضفو راتراسج هداعلا

 دوخایو « ردا (ازغ ) تاذلاب اا دمع ترضح . یدتاضف هحاس ر نوحا

 مدنسابنا اعا < یوزابا مانعا (هرس) هلشعم یر ندرلراد رس ییدتیا داععا

 امغب هدانغ . یدرولوا لاثتما هنوع هموم هدنراسح و تعاحش ریمغس ترضح

 قیهام كناورع

 لوسرا» ید وم هدف یل میخ دما می « تداقحو ٍلظ هیارسا < كارک

 یک ینیدروب وب نابع هلئروص وش یداوم داع هنس ەقوقح تهج كبرح مرکآ

 ی کیا وا يياره هدهرام .یدشلا زارا تراهمر كوب و هدهدبررح لوصا

 هدنب تاوذ هد ز زک ناقبح هن ادىم ندنفر ط هب هب رام «ردبآ عفوم دخا هدنسش زا

 د اف کی نفرط هدع . یدونالشاب هلرهزراسم درفنم قحالو عوقو

 هدبرام «نیدهاحم ندیا نايا هنغیدلوا هدنسهکلوک جسلق كتنج . یدردیا موج

 رب كوبوب ینوا هدازغ نادیم ۰ ردیا تکرح هليا هنارادند تیمللست رب مظع

 برام « یرلکدتک هلشهاوخ لاک هیازغ كئاوذ قوح رب . یدرلیا دع فر

 تبملست وب كرابرع . یدرولوروک یرلکدلیا ناح یادف هنیوس هوس هدننادیم

 ترضح «موف روت-دییاو ‹«شلدا نامت هلا تاواسموتاادع قح | یرلهنارادنسد

 .یدشملالیہست یتساق كنتنطلس ناشبرع «تدمللخر هدارکوص ندننافودلدحم

 سس CS DFE 3 هاو



 یعوم خیرات 11

 ر لومعم ندیرد یرهحیک . یدزلوک قوح و زع كع قوح مرک | لوسر

 یدق ا ag شوموکو وک هدنافو : یدراشاب هنارراکتعانق امار « راتاب هنس رزوا

 | ییزاب هد ( هللا لوسر دم ) یرزوا ناو یرهم شوموکر  زکلاب . یدشم
 رلن و .یدردق کت یوم كن رڵ هود . یدنا ندحاغآ یرلقاآ رب دس یغنیدروطوآ

 هقشاب ندرلنو . یدرولوا لصاح توس هرق کیا ندنعومم « رالتوا هدنراوج هرونم

 ا یضارا . یدراو ۳۹1 ضا هدر و حالس چاق ظ هلا ا و ید قلا و نو وق

 : طقف . یدراو یسهصح ییلزج هد(رسخ)و (كدف) لب یفارا مسق رب هدهرونم ٌهنندم
 ربمفس ترضح .یدشلا صیصخمت هتفراصم كرلیوو كرارفاسم هللا رلیچلبا یتادراو
 ۱ راو هسیک های » .ىدرلبا اطعا هارتف هدیناترآ ۰ هنراهجوز ینمسق رب ندننالصاح

 r . یدشمهلدىا ےس فاش نوجا ینردرو و « زامالوا

 یدنک ین راشیا 1 یدردیا راسا تأبح ر هداس تا مرکا لوسر

 ۶۱ هخیسهقرا ۰ یدرلبآ مدراب هني رل شبا كن راهجوز < ردنا هر هللا ی ەق دص

 ودرییک هدسابل رب ییکزیچ و یمریق ت . ىدا شاق ر ضاس ندقوماپ هسبلا
 فتم اماد یساجس .یدریناللوق ردا ك هسلا كون نوجا ییدتا بذح یتسوقوق كدوحو

 1 بک .یدبا ناباپیي ققفشو مر .یدردىا ناعل اکذ رب قالراپ هدنسهیصات . ید

 دیش هدهب رام ۰ یدردبا دع هفیظو رب لجبم کلا تمدخ هتیناسنا نو و < رتا

 ارەيمەديا طیض یار ٣ نالوا ناشوج هلتقفشو مد < ردا ترابز ی رام كرلب زاغ نال

 ۰ یدرکود یدرلشا زوک

 ا ًاساساتاحوز ددعت .یدراو یرلهجوز ددعتم كمرکا لوسر

 اممم «شل  هنتلآ یعرش ماظن رب ینوب مرکا لوسر . یدیا یراج هدنراضمب كنهیماس
 هدهحرد كح هدیا A ین رهظم هتم سح نبع قح ءتىل هقوةقح نبع كل هحوز

 ۱ ینهجمدخ دم ترضح . یدا هګدخ ترضح یسهجوز كلبا كربمغس ترضح . یدشلا

 زب ز :یرازق «میهارا «هللادبع «میساق :یرللغوا نالوا لدهدخ ترضح . یدروس هداعلا

 بز «هصنح هشیاع ءهدوس :ارکوص ندننافو كنه دخ ترضح .یدیاهمطاف «موثلکم ا «هقر "

 اب ییهشیاع زکلاب ربمغسترضح .رد امساو «هنومیم « هیفص « هروج « هبیبح ما « املس ما
 e یدراو هدیرل هلوکو هب راج هقشاب ندنرهحوز كمرکا لوسر .یدشعا جوز قرالوا

 ارک. باحا .یدشمشس تاوذ هدیزک كب هد ریمعس رود

 , امر یر ہود
 ر وسج تیاف یکی نیدنولوب رارعاشو راطخ قوجر هدنګ

 یروهشم كا كرارعاش ندیا روهظ هدنحما راصنا N8 هدرا فورارادرمس

 رم < رکبوا هدنناسم اهقف . یدا سف نب تبا هدكراسطخ' «تبانب نایپح

 عقوم رب وی وب یمراف ناملسو یرعشالایسوموبا «فوعن, نجرلادبع «یلع «نانع
 لع هلا نافع « ترازو انداع هربمغس ترضح «رععهلبا رکبوا .یدرلشلا زارحا
 ا ترضح هقشاب ندناوذ وب . یدراردبا افا یسهفظو تباتک



 4٥ تیمالسا د ترضح

 اار ندتنارو و سو تشحیلافطا « ندنق ومح یت رش ا : سلا را

 «یرح قوقح هدنامز نبع مرک نارق : .یدشلدا ذاحا ها كنا فرطر یراقلانق 1

 .یدروبلیا ناسآ هد یگانغ مس «ینهلماعم تروص بارسا

 . ىدا هدنلا كدرف رب هر( بج هللا همناحور تسایر هحنماکحا كتمالسا 3

 ۱ تفاوت چه هدننود قلا

 نوتوب .یدقوب زایتمار چیه
 یواسم هنیرکیدکی راناسنا
 تاو «تبمالسا .یدی

 لوف ی هقلطم تلادع 9 هجا

Eكتمالسا ك  

 وب لصا هتشيا یدباو تیولع
 ك کک . یدیا هدهطقت

 لاک. ر
 تلادع یارجاًاقفوت هنماکحامرک نآرق «درف هنالواراک ةالارونم .یدک] تس

 هطقنوب .یدقوبموزل هتیروبجر چیه «هص وصخ زابتمار بهن وچ | كلوب .ید ریلی هديا
 یهدناروت .یددوجوم راقرف كوبوب كيهدننب تیمالسا هلیا لیحناو تاروت ندرظن
 یه ردق هنامز وا . یدراو ًاماع هدتسالسا هقالخا ماکحا کا هبا نئاوف
 هللعءاس ,یدروسدا قیدصتهدتنمالسایزلتققح كوو كلا نالوا یعولعم تاک 7

 نولعسید «هسدم ر قالراپیرلنا ؛كح هدیانامأت ی اقتسا كنه وف برع تسهالسا

 یک ا لئان هم رک 7

 یس مص وسم تامم كرم ترسم

۱ ۰ 

 کی وا یا ی اس ی سا اه ترش شن ست

 سس تعداد a E اب ی نر او فا نو سم

 قالخ | یسهصوصخ تاحالربمغس ترضح

 لوسر . یدیا اخ و هدیزک كتاضفو

 انتعا هجرد كوص هنسهب لاوحا « ردیا هظفاسح یلادتعا هدصوصخ یه مرک |
 اوت وت الم «زعنا هلماعم اق هبهسمیک .یدیا وازوس یناطو یزو راوک یو ایا "

 .یدرولوا لصاح را الق هدراندیا تفلاهلسردنک .یدزاملاق یلاخاللصا ندعض
 « نوزومو نوزوا ینو « شینک یکوک . یدا یلمادنا بسانتم ربمغس ترضح ا

 هنر رب یرلشاق « یراو هرق یرازوک . یدیا 9 «هتروا برق هوزوا یو

 . یدا هترواو قیص یلاقص « نوزوآ ردق هنیرافالوق یرلجاص « رسا ینر « نیقا "



 یوم جرات 4

 ۶ت رضح نوکر .یدشمرو و ید «.ردر زمهللا كزمىھ کز و .زردیا

 ترضح قرهلوا رثأتم هجرد كوص اکو «شمروک هحرایرب ندناروت هدنلآ

 رپ یسوم ترضح ؟یمدمربتکقرالوا ناب و كاب ی همهلا سا وا هزس ن»

 0 . یدشعد «.یدزما ددر نآ ر هدقاوا مبا اکب ىدا هسل وا

 را-اسا و ۰ یدروسدبا انتبا هراساسا طسسب تیاف تمالساهقشط اف
 قم «زمادعندق راوخ اباق ین-.دنک مرک الوسر .یدیایرکسعویسایس «یعاجا

 / بای ولعنونو كنسترضح .یدررو و یقلت هرزواقلوالسرر و ناسنارب

 ۱ ناشتا ناروا موق ر تسر. تب « یرکف ههلا تسادح و ییدليا

 ۱ اد و تمالسا :یدزئاح یتهام رب كجهدیا یخسن هلماک یرارکف
 سرخ ندیا با یتسهسادتبا توفص هد رات كلضفار « روسدبا داتسا

 دزوییدیآ زی هلا یتولع و کلهداس ندندناقع قبشیراق و قتلذم كني راتق رط
 اند هسدقم هک دونم ها طرف «روم دیا قلدصت هد لس | و تاروت «تسالسا

 رویلیا خسف ینماکحا كرانا هلیرابتعا قم ولو یعاود رب كنهوایس بتک راسو
 رويدا در یو تیمالسا هدلاح ییدلدیا لوبق (ثلث) هدقانایتسرخ

 یملا كعوسی بانج ریارب هلک ا دع ندراربمغی, كوبوب كا ییاسیع ترضح
 دصآ ییولع هدكمع رم ترضح اذک .یدروبعا لوبق ینادنولوب زئاح یرهوج
 ا ا E ناتسرخ راوج هاتسرع تیمال | هادس و «روشولوا

 1 . یدرونولو مارتحا

 ۱ هلغم ولون عماج یاکحایعامجاو یساب سرک نارق

 الت یرش « تمدخ هساسنا ورم هباغ كع ENT و .یدروسدیا اوتحا

 ربمغیب ترضح 1 یدکلا کت یهلحاف قالخا هدم راناسنا «قمرات روف نادل

 .یدشلا هلماعم هلا وفع هل هنن د شهدم كلا «شءا وغل ىراماقسا یرا

 : ۳و فدک یلتف كارسا رم ترضح | م نده رام رد یتح

 9 .ىدشمەجا لوف یلحت نب مع ترا

  هنخر e هروصوب چ اقا 0 ۳ ی لوس



 4۳ تیمالسا هد ترضح

 . هیربمغی هرج زاعوط رایوط یتافو تمرک ا لوسر . یدبا هدنسهناخ هداننآ وب

 ارکوص .یدشمالغآ رثأتمو لولم هدنسشراق حورندسج دمحم ترضح «شلک

 لوسرردق هنامزوا «شمشبلاج هبیلسآو ناکست یعالسا لها كرهلک هشرش دحسم
 هدنسشراق رازوس كوو وش مالسا لها نانعناط ذالم و هات هقشاب ندمرک |

 .یداوآدحم هکر دیلملیب هسرویباط هدم مکه !سان یاه:یدشلاق رثاتعو توهم

 یلملیب هسروییاط ههللا مکی
 . ¢ ردداپ هللا هک رد

 مرک آر « ره ترم
 هدلاح ر قرفتم دمحم ترضح

 نارق هنماوقا برع نایاشاب

 سا خیابتیعررک
 سسات یتساسالا یا كتم

 نوح اراب رعتسمالسا.یدشل |

 .یدشلا داشک هاا رود ر

 یقلخ ناتسبرع مرک نارق
 صالخ ندتلالض و كرش

 یسایس «مهم تیاغ یکی یدل
 كناتسرع« شلا ارجاوئأترب

 هطبار هدننیب یراهلبق قرفتم
 ربمخس ترضح .یدیاروتسدر کلم «یعامجا مرک نآرق .یدشما را هتساسا

 انادینسهیرکف تلاح «یتسهج ناو تاداعكراب رع « شما خسابتهراپرع ی هینآرقماکحا
 هبهسدقم بتک راس ارکوصندقدلوامواءمهج راب رعنآرقماکحا .یدش) | هرابتعارظن

 هان وجا داحا نا هدننب رابرع > 8 نآ رف .یدشمالشاب کمهلر و تىما

 عنم هدههعطق تروص یتعحای هیهسدقم مبتک راس نوحما ییبدلوا موف روتسد

 هن هرانالوا ندیاتک لها » : هدفرش تالح ر یمن ترک ی ۱

 داقتعا هب هسناب صا وا و نالوا لزا مت 8 در کیا بیک هد هب زکناسا : 3



 یو خیرات ۲

 .یدبا (عادو چح) یحح كوص كد ترضح «جح وب ؛یدشما نالعا

 دارا هطخ رب رت ومتیاغ ًاباطخ هتعاج ارکوص کا اا یجح مسایم ربمفیپ

 1 هنیدم) کوس ندک دیبا غیلم هسا یتدس كریمغم و ین اک كهللا 6 نا

 ئىدا تدوع

 7 هنوک ندنوک یفع د ارک وص ندکدلیا تدوع هب(هنیدم) ربمغسب ترضح
 سا «رویلواخراف هظحرب ندداهح نوجا یرره كتسمالسا هدام عم .یدروم دا

 > .یدروسولو هدناکرادن نوجا قوس هیهروس یودرا ییدریو هنتعم

 دیک هغ رش دجسم هنیرب ارب هکنوب 6 دوییدیا لصاح فعضر لولو هدندوحو

 هدحاصنو ظعوهتعاج «روقسح هف رش دجسم لاو بات ین هابا یمیدرای كن. ء ترضح

 ۸ سا لها نونو نامز ییدلک هغ رش دحسم هعفد كوص ینح . یدروینولوب

 وسروا نبسلک < .مهقرآ هتشبا «مهسلآ شع وقوطهمک هدزکجا !ساب یا» : اباطخ

 اد وا یدشمرو و «نوسلا نبسلک «مام هتشیا هسراو ینجالآ اینک

 ر لا ددوی ترضح « شمتسرا یوعد مه ردچوا ندم رک ال وسر یر

 r ب دسم هغدلوا دعاسم یل «ريمغس ترضح . قدس هدأت

 قترا هک یدیا هلاق نوک جوا هننافو طقف . یدرویلبا یندابع ةفبظو « زویقیچ

 ۱ و یماما < شلوا زاماقج هضرش دحسه «شمشالرغآ .یلهتسخ
 ۱ زا ردیا سح ثالس از ارب هاک « رومی هدلاح ر ناول اطە اک ریمغم ترضح . یدشلا

 مساتمو نون هجر وک یراق دابقزاع هلرلفصمظتنم كتعاح «رودک هفرش دجسم
 روك هدنرا ا یربمغب ترضح « مارک باحا .یدروسدیا قاحتلا هرجا

  ندهرش دحسم طف . یدراروم وا نون كردا نط یدلو تافا نوتسب

 ی a شلبا بیقمت اکب نافوط رب مظع ینسپدبا قارف كمرک | لوسر
 1 وی دوطیک حوریدسج رب یعتر تح .یدشلاف هدنحمآ شالتو فوخر دلو و



 ۱ تیهالسا دم ترضح

 « قدس ولفم كنسهلسق نزاوه «یرلالوا مالسا الماک كرارشب زق ,یحتف كنکم
 هدهیعطق تروص هن رلکلتسر تب كرلب ىع یماملقس كدبعم نانولوا صبص هرات
 یتیمالساكرایشک قوحرب «رویلک راصخم همرک | لوسر نوکر ه .یدشمر وهعاخ

 عاش نانلو هدنازواح هلق وهربمغس ترضح .یدروسرو ربخ ین رلکدتا لوبق

 كنسارعشمالسا هسیا مع ین روی ریدٌتاوفع یتسیدنک هلیس(هدرپ )کک

 .یدرویلبا لوبق ییمالسا قرالوا بولغم هنسها راک احما تغالب

 هلبارایلسنازیب هک یدیا هدنندوع ندنحتف هکم كدمم ترضح . ., و گ
 یراقدالبوطا رک مدنادودس روس داراب رم ناشنرخ

 ناش یالتعا كتمالسا سکره؛شلدبا صا داهج هترزوا كلو ی هعاشا
 < یداوس كم نوا هلئروص و « شمرو هاعا قرااص یلاوما نوحا یتک وشو

 ترضح .یدشلوا لصاح تقفوم هنج هود كم ییا نوا و هداب کک
 هدلاح ینیداوا سابل رب لیشی هدنسهقرا ارکوص ندکدتبا عج یوق وب ریمغیب

 .راکزور نشتآ هالو طقف .یدشمقبح هلو كردا هدهعرد یغلرادرس كنودرا

 رب هقشاب ندقلزسوص ر یقای < ندنرارح ر زوسلمح « ندرال وح نایاپی «ندرل

 هلردیا كرح یتربغو قوس كنيدهاحم «مرک | لور .یدشمهلدبا فداصت هش

 (تالیآ «هلبا) « (خرذا) «(ابرج) هحنیلوروک رثا ندنمشد « شاک ردق.(كوس)
 (ماش) نیوتن كتسمالسا قآرا . یدشلا هتعلات نح ین ناف (لدنلا همود)و

 < رج « فیش ی «فلاط «روبلکر اما ندفرطیه .یدشما راشتناردق هنسلاوح
 گرو .یدروسدیا لوق یتمالسا "الماک هماع « نیرح « نام «تومرضح «هرهم

 یتسالسا هنسل اها نارح ناشوا لخاد زونه هتسالسا دىل ولا ن دلاخ هدندف رط

 موم تمالسا  شلذا رفظم هدفرط یه رامالسا قترا . یدروسر دا لوق

 هدراتنالو رارومأم نلیژدنوک ندنفررط دع ترضح . یدعطا راشتا ,داس رع

 هرخ الاب زکلای . یدرارویلیا افتسارشع ندیلاها «راروییدیاهظفاح یطابضنا و ماظن
 هتیرارزوا طقف راشع ولو هدنساعدا كلربهفسد وسالاهدنع «باذکل اةملبسمهد(هماع)

 :یدراشلدیا ناغیرب هدندم ر زا هلراتوف نالوا قوس

 هکمنا سح قلزستحار هدندوجو یرندیآ چاق ر مرکا لوس
 یننیدنول و هدنس ج> یا ادلر هیم ری و تیمهاهنکل هتخ طم مو <شمالشاب ۴



 یوم را" ۰

 .u (۱۸۳۰) یسهطیرخ ر یا تنم

 برا ساطوا تیام «شللا بولغم ینسهلسق نزاوه ندا قافلا هنملع مالسا

 , كنسهلبق نزاوه زکلای . یدشلوا لثان هتبرفظمرب یعطق یشراق هراکرمشم
 1 هم ەدە رصاحم (فئاط) كردارارصا هدنندابع (تال) یسهلسق فیش نان ولو
 ..دیا لوبق یتیمالسا هللا نامز روم هدكشهلبقو دم ترضح : یمن
 دنا تراز اهد ر ییهمظعم هک ۰ شعا تقرافم ندشاط كرەدا دیما کج

 ۰ یدشلا تد وع هب (هسدم) اک وص



 ۹1 تالا دک ترضح

 باعا طقف . مدر وک هل رلتمظء و هب دید نو و ناو رصق ن » :یر ندرلشیرف قح

 6 مدمروک هدرادمکح رب چیه ییالبح و تمزح یراکدرتسوک یئراق همرکا لوسر كمارک

 تلیضف « روولو هدتحیصا و ظعو همارک باحا هدف رش دجسم ربمنس ترضح . یدشعد
 مرکالوسر .یدردباتریغهریوش یعرلنهذ هللاربتاسد كج هدیالیکشت ینساسالاسا کتب اسناو
 هدتایضف و تریغ «ریشیلاچ هدک لرب هلاندهاحهدنباجما ,یدزامنیفاط تبرمآ روط رب چیههداتئاو

 ا رکو ص ندک دلا ر رقت هل ماع قنمالسا هد(هندم) دک ترضح .یدرولوا لاما و هموم

 رصء رمو دیا وک رابوتکم هسوسلقا ر هه یرادمکح ساب هلا ز ور ورسخ راد نارا

 ناسغ«شع ری یربفس همان زور ورخ .یدشملا ر هده ندنسیشاجم شبح هللا سقوقم یسلاو
 .(ه ۷)یدشمر و تقفاومباوج یرادمکح نع زکلاب شما لوبققیمالسا هسیایرادمکح

 ردو ا يا ج ترمضح | رک وص هنس ر نسناس ها دح ۰

 كناوذ هد زک كلا ندراکمشم هدانناو .یدشلا ارحا ساتر كو و هدن رزوا راکفا
 هزکلای .یدشلدادع لیلدر قالراب هنسالتعا كند ند یرلعا لوبق ییمالسا

 تراز هارورپ تلاسمو :شللا ترابز ی همظعم هک هلبا مالاس

 د ترضح كلب. رش ىس رك رين اسغ نان ولوب میت هس وسلقا رهه یروطارپعا شاز

 یلاتق هدننم رامور هلرلب رع یسعا لتق یصخ رب نلیردنوک «(یرصب) ندنفرط

 چوا هب (هنوم) ناک هد ونح ل(ماش)دح ترضح هنرزوا كنو .یدشلوا بج وم

 یسه رام هوم . یدشمهتسا كما ضرع هتسودرا ناز كر ءوادن ول یا تین

 ینغیدلوا نابلغرب هس صه كن هند تایسح «قالراپهدراهحرده كتعاحش هدرامالسا

 هل راح ندز نالوا رادرس هدرا . ید هعوقو هدزرط ر ناو

 قح « شمرتسوک تراسج هچرد كوص بلاطوانرفعج نک هسرب «شلوا دیش
 ندنر یللا « شعوط هل رالوق كسك یتغاحتس مالسا هدلاح ییدلپسک د کیا

 دلاخ « هحناوا دش هدهللادمع نک هن را ا . یدشلا ناح یادف قراتالهراب

 . یدشلوا قفوم کعروکسو مشد هلتءاحشر صاخ هتسیدنک دیلولا ن

 هدنا حتفی کز کلاب هدلاح یندلوا لئا هرات رفظمو نوو دم ترضح

 سسات هدنروصار ییساسا هدنرزوا یضاقنا كالتسر تب كتمالسا طّقف ,یدشمهم

 . یدمزال یطبض كن زکر كالتسرب تب « كنم هدما لوا نوا یسملسهدا
 ترضح هدنسهطاصم هسدح رابلکم شما روهظ تصرف هدنوحما كنو تیاهن

 .یدرلش|ضق یهکراتملرداضرمت هنسهلسق هعازخ نالوالخاد هتناماودهعدحم

 «شمورو هرز ۳2 هل وقر فاش كس نوا هدافتسالاب ندتصرف و دجخترضح



 یوم خرا ۳۸

 3 6) نوا نما ساق ل اد ترضح
Chم ؛هراح هناکب نوجا كنو .یدشلا ذاحا ىلصا دصقم یس ام  

 ۲ا ذاا همزال سبادت نوجا كملسهرک هحالوق هرهش «یتم ولو هدنابسانم

 لب روا ردق«(هبید>) هلیسهسوجح نوا نیمأت یدصقموب ربمفیپ ترضح

 م۹۲۸ یه ) یدشلا

 هوا 1 كالا یهر كهزج ترضح هد(دحا)

 راکحهدبا تلاخدهر لکرمشم

 ؟مشممارک باح ا .یدبا یدر كرلکچهدبا تلاخد ه رمالسا ندراکرشمو یلوبق

 ۱ ران دیک هرلنآ ندزب .توا» :دمم ترضح طقف «رلشمروک غ أ تیاغ ینفیلکتو
 ۲«. داراب هراح رب قحبانجهتلا هدنوجما راذلک هزب ندرلنا .نیسنبا اربا ندز هللا
 ۳ تا رئوب د ترضح .یدشلد ال ودق ر دف طاارش هنرزواكنوب «شمروو

 ۰ .یدشمروک قفاوم یالوط ندنسالوا هدنوقزآ تانیدهاحم ناک هنکوا کم
 : ریفس نوجا توعد هتیمالسا و رادنکح راوج هدنندوع ه( هندم ) مرک | لوسر

 ومناروطوا هدیلاوح و . .یدشلا تکرح هنن رزوآ یرلبدوم (ربخ) هدیدنک «شمردنوک

 ایش هنانامرهق كنبلع هر هد رام وب .یدرلش | هایلآ الماک یتراج بو زاه رايد

 ۳ اسا كنئازخ نونو ىلاغشا كتيرا هعلق رببخ « شا فرط رب یناوم نوو

  (لع)و (یرتلایداو)هرخ الاب .یدشاوا لئاز ًایلک یرلیسایس ذوفن گرلیدوم «شلا لیهست
  ارابتعا ندضراتوم قنرآ .یدشلا ماعا اهد تاقرب ینسیارخ كرلیدوم یدایقا كن راهلسف
 3 هنب رله واات دزاخ یدیسهحت رب رکید كنسه رام رخ «یدرلشلوا میت هد ترضح رادو
 مبا هد ترضح هدانا و یغوچ رب ندنرلهلیبق دب ۾ ىدا یراشتنا كتيمالسا ردق

 لر سک سه قنرآ .یدرلشع ولو هدنبلط كنا قاحتلا هتسیدنک هدرله راع نو و یلشاوا
 ۰ یدرویمالآ یدنک ورد ر ندربقو 2 یتلادعو تادضف « روسدنا ت تفادصو تمرح همرکا



 ۳۷ تیماللسا ی ترضح

 ىللا ۰ ىلاكرح ءوس كنيقفانم . یدشلاق ضورعم هرلتک الف كوو ندهام  شّعا ر

 «هکلمر ےخویدمم ترضح یسایشوشوقویغوط هگانغ ندلدبا نیمأتتیرفظم كزادنارت ردق "
 ندنرادیک كنغاطدحا قرالاق هدنجما رلناق «قرانالهراب ندنزوب مرکا لوسر «شقار ضورعمم
 ىلع ترضح . یدرلشمرتسوک تعاحش رب كونو هن رلمالسا هیفام عم . یدشلا احیتلا هن رب

 «شعاالهراب ر هلا رکب وا ترضح « شمرتسوک قانامرهق ر اسآ هقراخ هدنتادب كنب رام

 قرالاچرلفد یرلشداق نو وب كشبرق هدننامز ییترارح كنهرام . یدشلوا دیهش هدهزج

 كع یرارکج « یمالهچراپ یرادسج كنبرادیهش مالسا ارکوص « راشغا حیجشت یرلجوز
 : . یدرلشمرتسوک یرارنا تشحو قوبسمات لاثما ېک |

 کمدی ەگ كرس «دیلولان دلاخ .یدرودنا ادناموق نایفس وا هراکرشم نوک وا

 هلا یی ولغم دحاطقف « شا دع یسازج ر كنمهمرلکید یراما نایرو یتی ولغم دارا رکسع

 شییام رب ورغوط «(دسالاءارج) نوجما تابثا ننیدالوا رسکنم ًایعطق یثراسج كنبدهام
 .یدشمرو تبببسهنسمل هج هنازراوخ تیاف كرح ی رفظم و كرلیشبرف . یدشلا ارجا
 ارکوص ندنسازغ دحا .یدشا شخ همانترح هارسا دم ترضح ارکوص نا رد

 هدفرط ییآ ره ندبیس و « رلشمر و رارق هکمهغا ونع ًایمطق یرلکرشم رلمالسا هسیا
 - رق هدهراس لئابق هدهرص و . یدراش .روط یرک نداحعا ین رکیدکی ردق ینبداوا نکع

 تاق رب یوق كرالهکم <« راشما قاحتلا - دا هنیرزوا یرلغا تیرفظم باستک ۱ گرلبشپ

 بانتجا ندقمالشاب هتامصام ندیکی هلرابلهکم بقا وس هیلعءانن . یدراشمردیرآ اهد

 رک ب

  E Eی ۳۳

 و + یدرویلبا وزرا كمربتک هلو یرصانع رکید ناقاب هلزوک نمشد هتیمالسا «رویدا

 هدرورپ مارتحا سح رب كوو هدنقح دم ترضح راب دوې .یدرلب دوې یسهجیلشاب ندرصانع
 مهم «رارویل بوس یغیدالوا یث ر هقشاب ند(اووہ) قلاخ كرلمالسا راتو . یدرروغا
 . یدرارو دنا راهظا یرلتمالع تموصخ و تب ءوس یشراق هرامالا هلراروط كوكشمو

 ند و یسهلج « شا هراح هلا عاقنیق ین ندرل دوې ندبس و دم ترضح

 هنشاب هدگریضن ی لاح نیع . یدشلا درط ندهندم ارکوص ندقدقارب مور

 هنن رزوا یک الفریضت ی هلن | عاقنيقى .یدشلدا مسقت هراصنا لاوما نونو تن هلبسق «شلک

 رلیشبرق نوجا قمالوا ناشیرب ادرفنم ءرلشعا قاغا یشراق هرلمالسا یرهلیبق یدو راس

 ترضح .یدشلوالخاد هدهضیرفی. هقافنا و .یدراشلوا قفوم هکمشلرب هدلا نانطغ یو
 یسهبص و كنيسراف I شت اوز را كما تكر ح هنار دم تاغامز یغید آ ربخ قافتاو هد

 یراکدتا ضرعت هنرزوآ (هندم) نیقفتم .یدشمریدزاق لددخ رب هنفارطا (هنیدم) هنرزوآ

 رارق هعفر یبهرصاحم تاب ء راشلزا راجود هکل رستنقفوم هدنسش راق منام لومآمریغو «نامز

 . یدشعا رادللخ هدقافا دقعنم هدن رهرآ تیولغمو .یدراشهررو

 رابتخا یضرعت هدافتسالاب ندنغلنوغزو یونعم و یدام كزمقفتم دم ترضخ ۱ ِ

 بولغم یعاقنىق ی, الوا دم ترضح . یدشلوا قفوم Sala رر ررب نچ  نشعا ۱

 مه» كا هدیدنک هدهرص یرافدنولو لوغشم هلرلهلبق راس یرلنادناموق تبعم « شا

 .یدشمشاوا هلرلهلبسق

esتون  
OTT#۱  



 یوم رات ۳۹

 ۱ لاله ی دهام تعاج و ! یهلا » : قرانولو هدناجانم هقح بانج :شممتک هنکوا كنز

  یونعم ی دهاجم | کو ص .یدشعد «قحایالاق هسمیک كحهدیا تدابع اک هدنزو "4 كل هسردیآ

 ارکوص ندت رفظمو كرلمالسا . یدشلا ارجا ريثأت رب كو و هنسیلاعت كتيمالسا ی رفظم
 ۔روک یتفیدلوا لئاز كن رل هش هدرلنیغ ا ناعا < رلشمقبح هنادبم رلننوروک لبامم همالسا لوق

  ربمفس ترضح « یدشک هنلآ كنب دهاحم "الماک هعتماو لاوما هده رام جت . یدراسشم

 2 یدشماع وقیل آ یش رب چیه نوجا نونف 4 ۰ شا میش جاواسم هدارفا نو و یمانغ

 رد طقف . مود یلوا قفوم هنعه ندهاج ردق كرم | کاو هنس ر دک ترضح

 الیتسا هتیراوج هندم هدلاح یرلقدلوا هدنتوق ی هک كس چوا نوچا قلا یتماقتنا كنسارع

 یرلهین د تریغ كنب رادهاج مالسا هیفاممم .یدلکد یناک الصاهدتوقو« یشراق هرایشبرق ندا

 هد(دحم) یشراق هنناکرح كنابفسوا هدنسآزغردب ۳ کی هم كنا رنظ لاصحتسا هدنسهاس

 تالکشم لاوحا هسیا هدنسازغ (دحا) . یدشلدیا هلاقم کا طض ناوراک رب نیکنز



 ۳ ۵ 1 تیمالسا ۰ در ترضح

 تسمالتار موقت هل راه رحم و رلت مع و دک ترصح ۱ میم ۱ 3
 . 4م ۱ ۰ ۰ 0 0 ۰ ۱ ی س ۳

 رلءهراجنوجنا قملق بلاغ اتدام یراق هرانیمایرلندنا لوق 2 ۲
 قجانولوا زارحا هدرلازغو .یدا راا نع یمهملا كرلەراح 9 ید یرح ۱

 .هیلیا لیکشت لیلد رب قالراب هتخیدلوا لئان هتناص رب یهلا كتيمالسا راشرفظم |

 هطساوو ینممعت و راشش [ثكتیمالمحاا «شعامنع هانع لاحرد مرکا لوسر .یدکح

 هقلاخر زکلای راندا لویق ییمالسا ردق هنامزوا .یدشملا لیست اهد تاقر هلا

 ارتقا هنعوت ف ندکم ر دلوا ی راقح وح «ندازو ندنفرس ین رلکع هدیا تداىع

 ین راقجالوا داقنم هنسهبیصم صاوا كمرک | لوسر ,ی رلکحهدبا باتتجا ندکما

 ۰ یدشلا مامضنا كما انع هلنمشد هدر هطلارش و یدمش .یدرل دا دعا

 دن داسا هدنده راحت تباقر ید هس دم هل ا نوجا قلوا قفوماکوب

 نبعآ ی رلهطبار لب ام كل را مالاسا هل راهدهاعم نلیر و نا (ةاخا وم) دم ترضح

 اطءا هم زال تادعابتم هدنص وصح لاوما فرصت و نایدا "ییسا رس هرایدوم ا

 هاو نع ارکو ص ندک دابارودم یرادا هب ادا یمسقر كنه رح فراصم زکلاب «رشلا

 لبیوح , تاک جو روا لوا ندزاعالشاب هبازع كلبا طقف .یدشمر و هدعاسم

 تا وه یدشلدا ۳ تاص وصخ قلعتم ه ها د روما یک ناذاو هدف

 ه(سدقلا تس) هلق ردفهامز وا هلص وصخ .یدا ا یتبما رب كو وب ها

 «شعاراطخاین راماصانط و هم رح اهم «یساع ولوا لب وح 4 ( دما ( یدش ارتش

 هد(ردب) ه راع لو و كلبا. ید شهر داوا ی را وزرا هب راح یشراق هرابلکم هدن رلبلق

 .یدشلک هعوقو

 اش هن راع وق كنم را هلفاقر أج ¢ لوڌنم یرووق ۰ ی و توم هلا هکفو (ردب)

 ك رح ن نایفس وا ندفارشا هک ناو ترضح | ا کا ندنریه .یدعقوم ر دع

 ینکیدلک ندماش هدلاح یعیدلوا هدنسهظفاحم یتک زووا كناوراک رب كونو OEE قسابر

 اشن و نایفس وا ۰ یدشهر و رارق هم و لاحرد نوجا قەروا ی هلفاق ۰ نا رهخ

 او ردب نوجا كا مدراب هنأافس وا ۰ شم هتسرا دادما ندنسلاها (هکم) زال آ ریل | ربخ

 تکرح لوا ندرلشب رق رلمالسا طقف .یدشلردنوک یتک ت ندرلشیرق ندوغوط کد

 دادما یرب ندنرلمدآ كلابفس وا هداتلا و . یدرلشمشل رب هنراوج یرووق (ردی) كردا

 هدنوقزآ هن دکع ود یرک ودرا و نامز وا ء شمر و رخ یتفیدل و روق تكناوراک هنسودرا

 «یدشمر و رارق -هض رعت لاحردو شمروک قفاوم کا ضرع هنس ود را ل ترضح نان ولو

 اب یسه رام رد ء یدشع ولو هدعقوم رب لکشم تاف د ترضح هدنسهحفص و كن هب رام



 یوم خیرات ۳

  هدنش راث امام یریمغس ترم ارابتعا ندحرا و . ىدراشلا

 م گیرم را یسجرفا هرات ( ۱۲۲ زوع ۱٩ ) «شلدیا ذاا رات
 E . یدشع ولوا دع

 e رم ترضح | رکو صاهد «شللق هد(اش) نوک ترد ریمغسترضح

 . كيوباوا الوا دمحم ترضح .یدشلوا لخاد ء(بژی)هلبالآ رب مظع كرهدیا تقافر
 جا اشنا و صوصخم هنر هژن اع هدرو دحسم ر هدع ,یدشاوا رفاسم هنسهناخ

 1 ,) هنیرزوا یرجاهم دم ترضح .یدشلآ نيناص هصرع رب مسج نوجا
 کیا ن نانالپ وط هنا مالسا یاول « نل ییمات (هرونم هدم ءىنلا هنیدم) ی ریش

 1 ۳ >اهم) هدهنقلخ کم ندا ترجاهم «(راصنا) هترلهلسق جرزخ وسوآ «ه هلسسق

 ۱۳ رز ییمصهدتج نیرجاهم هباراصنا دم ترضح .یدشلرو یا
 ۳۳ ۶ ندزاشنا درف يه ندنرجاهم نوجما ییدلبا وزرا یتسیسأت
 فرش یرلعا لوبق ییمالسا كناوذ راس اهدویسراف ناملس هدهرص و «شعا

 وا نون ند رلمالسا یرثهامسق یدوهم زکلا .یدشنوا ثعاب هتساع را كم دم

 4 .یدرلشلواكلر لا (نقفانم) « رراصنا نونعربغ نوجا یرلقد

 احفص لکشم لا كنناح « یرلنامز ی ارکوص ندر كد ترضح

 ید اكر هنا رصدتم تیاغرممغس ترضح ءرارود و .یددودعم

 مصنع یشراق هرلندیا لوبق ةعفن هلباراندما لوبق هلبامات ناعا یتیمالسا الوا
 ۴ 0 و قیصهنسب دنک نوجما قمالک 1 ینفاورضوطكنتلاسرامناث «كمتا هلماعم

 وب هظل یه نامه مرک | لوسر . ىدا هدشروبم كمررو راباوج عنقم هرالاّوس

 . ترضح رابع ققدمو کذ هرویقوا رلهعرک تیآ نوجا كمربو باوج ءرالاوس
 كمرکا لوسر., یدروم ردن ولو هدنتل | لورتنوقیلاوقاو لاعفالریمنس

 1 موم تایح

 ۳ جا ماعا ا سک ره نوحا ینیدنولو ضورعم هنقیقدت رظن كاقاخنول و یسهعم

 ی هدنلاوتا و لاعفا نوجا ثمروک بنصم ین راهمش یهدنقح دع ترضح ابو

 : ۰ یشراق هاشیاف یعومع و مرکا لوسر . یدرولیا تربع هتمارآ ضقانتو

 نامعو رم < کیو ؛یلع ترضح یک ینیدلوا روبحم هکعا تکرح لوتعمو
 ا یشراق هس راظنا كنمصاخم هدیاهد نالوا یساوشب كتسمالسا

 ً . یدروییدبا سح ینقیروبحم كامرتسوک یک



 ۳۳ تیمالسا دک ترضح

 .یدروس را هل وک ندنوک رل دا تباحا هب یریمغم توعد هدانناوب ؛روملاقیاخ هظل رب

 راکفا هرونلا درج ندهداع)قراخٌءوق ولردیهییسیدنک یشراق هسا «ربمغخس ترضح

 ثكامرک | لوسر .یدرو بدنا رثأت یارجا هلاقالخا تیولعو نارق تغالب هتس رزوا
 هقشابندتغالاب وب ربمغس ت رضح .یدنایمهنآ زاکز ام | تغالب كع کا زق ید زحعم هناکی

 نوجماه زحعمهزسی قحبانح» :هدهع رک تیآ رب یک .یدروبمر و تما هبه زحعم

 یگ راکدلووس هرمس . یدروب و هشت و طعو سهلا نواف . ی

 کو نارق . یدشل رو و «زکسرولو حالف دنر و اد زکه سرد لوىق

 كا تغالبوتحاصف ینادولج وب « روییدبا رخسا یرلعماس نونو یتغالب و ذوفت
 .یدروشا لصاح ناعا ضيف هلم هدرلکهروب ید

 هنغوچ ر ندنسلاها بری ناک هبهکم نوجا جح یافا رمغس ترضح

 كرل ري هدنغاط (همقع) اب زاوحهکم هارد وص هس ز «شمر دتا لوق یسهالسا ۱

 یراقد ولو هدنابسانم هل رلد دوم اساسا یسلاها (هتدم) بر .یدشک هع وق و قع

 اهد یتانیقلت دم ترضح- «رارونواو نقشلآ هسرکف هبهلا تنادحو هلتهج
 كن راحت هل طوق ثاکلتسرپ ت هد (برب) هقشاب ند وب .یدراروسدنا لا ردایال وق

 يبدلک ه(بّس) ریمغس ترضح رکا ؛؟یدقو هدرودحرب یک یا رادهتگس ۱

 (برم) نالواند راس اطحق «كحهد | حیجر ی(برم) لد هب (هکم) سک یه هدر ده

 .یدکج هیلباسکناحج ر یشراقهنسلاها (هکم)نان ولو بوسنم هرامابع سا «یسیلاها

 ارس نوجا ا یدنکیربشی ترضح راسلب رب ندیبسو

 | ر و ندنتعس (همهع) رلبشا رف .یدرروشا در ی رلقحالوا ریهط ها 3

 . یدراشلا روبحم هنرجاهم جوف جوف یرلمالسا « راشمریدت را ی راز نون و
 یرارقمادعا هدنملع طقف «شمهتسبا كما تمواقم یشراق هکلهنو دمت ترضح

 رکبو ا ترضحت « هخوط ینکیدلدا هطاحا ندنفرط رانمشد كنسهاخ «ینکیدلر و

 رهیک ینسابل لیشب كمرکا لوسر هدلع ترضح « شما ترجاهم رارب هلا "
 هللا دمع ترضح :یدیشلا لاغشا ینتقد رظن كراجاهم هلقلراک ادف ر هناباحیلاع

 هدارو «راشملکح هنغاط(روث) كردبا بقعت یوم یهدنتهج سکع ك(بژب) ركبوا

 قلا هحنلوا .صالخ ندننابیقعآ كنيرانمشد « راشلاق ن وکچ وا هدهراغم رب قاناراق

 ست یدجیبم كلا هداروبكرهلک هنعقوم ( ابق ) هتسضارا (بّ) اکو کک

 ۱۳۳ ه دلج «یعوع جرات «قیفر دما



 یوم رات ۳۲

 3 ویو هدنسههاس یتماقتساو تراجم یک ینبدلوا یتبو تمرح هنسیدنک كقلخ
 E «كنانئمطا 3 یورد « نشت وب هبلعءاس ,یدشلوا قفوم هدافترا یا تور رب

 ۲ .یدرویلک هعوقو هلیربثأت كقئاس رر یونعم
 1 ۱۳۳ ا ندرت درو رخ و

 ۲ رو رارف کما توادع راهطا همشاه ی ینیدلوا بوسنم کریم ترش

 ۲ ۱۰4 ممغب ترضح «شلک ههجردرب زوسلمحن ینازواجت كشبرفلها .یدراشم
 ۳ هی هرانالوا مورع

 . یدشلبا هیصوت ییرحاهم

  شحهنرزوآ كن و راشیرق .

 . كلرەردنوکریفسرب هنسیشاج
 ۱۳۱ دعا تارضح

 د راشما تفلکق .یتسامغوق .

 الساهرلنایشاحم طقف .ید

 « شمرردسا حاضبا یتیم

 یددنفح یسع ترضح یه ده رذن هب هدوبعم

 رولوا علطم .هنیراتح 0
 -اوح کم رار هلب | یمن اع دم ترضح هداسا و .یدشلا ها ىس ەل زالوا

 كنەرصاح و د ترضح . یدشنلا هلا هزصاحع ندنفرط راشی رق هدنز

 -اتمو مزع هنس چوا « شما تمواقم هغازسوص و هغلجآ « هنیراتک الف نوتوب

 ۱ ۰شعاتافو بلاطو | یسمهجومع كد ترضح هدهرصوا . یدشللا هظفاحم ین

 1 لندن دح یزواحمشو تراقح رامشل رق . یدشع ۳1 اهد تاق رب تاقسضتو تموصخ

 نکدالبقزام «رلرونآ رلیش ثولم هنکي كربمغیب ترضح .یدراروم ریدنرآ هدایز
 دڅ ترضح .یدرلروسیدراو هنسهحرد ك یرقش و فسز «راروسدیازسنحار

 هدهدارو طقف شمرو رارقکملکح ه(فلاط) نوجا قلوا صالخ ندرلادا و

 . ۔همروک یشر هقشاب ندکلددا فسزت هدرلقاقوس «ندقما غوا هنرارقحم یناع كقلخ

 هیفامعم «یدشلو هدنملعهدای زاهد ىن هلیبق ین دل وا بوسنمهسب | هدنند وع هب کم .یدشم

 ندنالعا ینتولع كسنادحو .یدرویممتک لاخردق هرذ هنئاثو منع دم ترضح



2 ۳ 7 ۰۰4 ITN E 

 ۳۱ تمالنیا هدگ ترضح

 ندرازوس و نک به امر هاب یدشعد « ! محارق ین ر لایا « قعارا ی رلن راق « قحار

isو هدزکیجا هتشآ 2 : قرالبیراص هو كنيلع بانج « دمت ترضح « شلوا  

 . یدشمهمر و تنسا اعطق هنس رلازمسا تان و رضاح ۰ شعد « ردمهفملخ و مصو 4 مشادراق

 الع یراناباط هتب « روسدنا ربقح یرلس زارتحا الب قترا ربمغس ترمشح

 دسمک نوح ا یدولو ا ىسەاهہ كيلاط و | یسهحومع طقف « روشا ماهما

 ترضح «راشعا تعجام هبلاطو ا رلیشک قوح ر تیاهن . یدرویماراقبح سس

 هد رد کی دف دوو و اا فلک ن زاو نداشت و داری

 یاددهت و كرابشا رق « باطوا . ید رلشههل وس ین راکج هدا فلت 9 درگ

 یت 4 ى ا هدنمنع کا لوسر «نامز ییدسا لش هد ترضح

 درک زاو.هتم «لامقج همیشراق مداح یداوا یا هدرا ر شا
 رثاتم ندننابثو مزع كدحم ترضح . بلاطو هیرزوا كلوب . یدشفد « رزم
 .یدشلا منع طق ه هعفادم یشراق هس رل مشد یسک موا

 توعدیرلاکذ یلاعكا كنساهد برع .ىدشملا راشتناهكدتك تیمالساهیفامعم
 ی نم رلادمع «ماوعلانب رب ز ناثع ۷ ناعع .یدرلشعا تباحا اما هب یربهغس

 لیکشت توقرب كو و نوجا مرک | لور باطلا نیرمع .بلطلادبعن هز «فوع
 كما عانقا هلقلبلتاط ینسیدنک یسابرقا رکید كربمغیب ترضح تراهن.یدرارویدما
 رق ید «یتسمع زاو ندرکفو قترا كردبا توعد هنىراناب نوک ر راشهتسیا

 یحاص فرش و ناش یراشیا و رک ۱» :دلردبا فیلکت قا تعارف

 ادا لهسروتسا قلهاشداب . باب س طه زعدنک ىس كهسروماب نوجا قوا

 ر چیه هدایند شما در یتسهفاک كرلزوسوب دم ترضح .یدراشعد «.لهدیآ ذاا

 ین راضراعم «شمهلب وس یغی داع ای یشرب هقشاب ندغیلمت ین یهللا ما ءیتغید اهوا یو زرا

 .یدشقار دمو هدهدن راششآ و

 . یدقو یجاسیتحا اعطق هشالا و تور كربمغم ترضح هفقیقطا ۴

 دوجوم ًاعطق هدنسدنک یصارتحا تر هه ورد قاوذا ی 9 ۱
 نوجتوعد همالسا قلخ «هنفیدلوا لسم نجرالبقنم ربمغس ترضح .یدلکد
 هلا صالخا و قدص ینتعانق وو . روینولو مناق انادجوو ًابلق هتنیدنولوب رومام
 مومع .یدسشطا نمأت یهافر بایسا ولرد یه ریمغب ترضح .یدرویدیا راها



 یوم خیرات ۳۰

 تداع یکملکح هنغاط (ءارح) « هدهفاسم لام چوا ندهمرکم ٌهکم ربارب هلا

 ینراهحکنوتو هدنجا و هه
 چیه هننادقا » كد ت رفحا یدرریک هدنجما هارادنسد هقارم رب

 جا فقاو یهسمک ۳ عج ده هنلاوحا دک ترصحیت و ؛یدلکد فقاو هن

 ردلوا راجود یننطو هفامعم . ید نم هتسیا كمرب و هتشر رس هب هسماک رب چھ

 £ ترهر كوو هدنح ور یقارعا یشراق هرات «رتسدا قمراروف ندتشحو لا

 وسوم «دمم ترضح .یدرلبا یرح راهراح نوجا كما وع یرلنا « ردنا

 رلب رع ثانی رب چه ندراسدو طقف ؛یدفقاو هتسهبساسا ماکحا كند نانسرخو

 ۰ . ېدریلس هلساع ینکجهسهدیا لصاح یعاتجاو یساس هابتارب

 2 ر ماهلاویحو هکیدبا هدهرص ی هنغاط ( ءارح ) a فک ترضح

 اؤر رفس / نت یدردا روهظ یقمع لاح همه هسزوک اور ه ریمغس ترضح , ۰ یدشم

 ۱ ر مسابآرقا » SAL A O E هب هم دخ یهحوز لاحرد

 ت اتروا كنارح لبج ارکوص و ییکیدتا سا یناموقوا قم تک 6 و اقا

 : ۱ لاربج هدل ۰ كسبل وس ر كالا نس اد یا.» : نداینهتسدتک نامز ییدهل رلبا ورعوط

 ترضح . یدشعالک | ینکیدلک تیشخو فوخ هنبلق نامز وا « نکیدتشیا باطخ رب هید
 2 ایتسرخو رل وسوم تاذو . یدراو یسهداز هحومع ر هدنمسآ لفو ن ةقرو كن هم دخ

 )هدنتح نایدا «شع) هعلاطم رلباتک قوچرب شا فوقو بسک هن راد «شمقلاق بوشود

 لقا اک كرهدیک هتوآ كم هفرو هګدخ . یدشعازاق ترهث ر كونو هد(هکم) هل اقیق دن

 4 ءان ¢ یفیدلوا لزا هدهد ترضح ال رج نالوا لزا هب اسوم ترضح هقرو شا

 . یدشمر و رمخ یتغیدل وا ربمغس هتلم و در

 )زوم ریمغس ترضح هديا له هد ترضح ی.رازوس كم هفرو هرم دخ ترضح

 تشادحو یفیرق "هتقلاق . یا ترانح هوعد همالسا قلخ طف < شا

 توعد یتاقلت نونو هتفایض وب « شمریدتا بیترت تفایض رب هدنبوآ كبلاط یبا نب یلع
 تینادحو رنا یا قیمالسا هننوعدم یدصقم ندنو دم ترضح . یدشمر دتسا

 ورضاح نوو هد ترضح هکیدیا ورغوط هن راکو ص كتفاص : یدکلا نقلت یر و

 .E مرو دنا توعد هند ر قجالوا حالف بجوم هدنرخآ و اند یر » : ًااطخ

 رپ مظع هدنفارطا نامز و . یدشعد « ؟ رتسیا یل وا مهفيلخو مصو 6 مشادراق ز ی

 ۱ رب هللا لوسو اب » :كردبأ لالخا فکس رب لاحرد ىلع ترضح 6 نشلوا لصاح ترک



 ۳۹ تیمالسا هد ترضح

 بلج یتیوتفم اهذ تاق رب كاعد 8
 جاودزا هدم ترضح هشدخ تیاهم .ىدزوس

 لوبق ینیلکت وب دم ترضح «شعولو هدنفیلکت
 :یدشلا ماود هرات هلسهراب كنسهحوز كرديا

 - اعم ارکوص ندقدلوا یسر هلام تک ترضح

 زارا یشداق هنسابرقاو یراهم ی هد رام تالم

 رب كوو هدنسهاس یتک ازنو تماقتسا ییدلیا
 مارنحا و تمرح «راسو تور « شعازاق ار

 هلبصوصخ . یدشمالشاب هفماشاپ ًاهفع هدنجما
 هرامشاه كدحم تردح « هراشبرف كيهدخ
 . یدشم ریدترآ اهد تاقر یذوفن وب یت وسنم

 را رئاضف » فاصوا دک تر 1

 اوجو هکم یربشو ناش هدانناییدلک هنشاپ قرق

 نوتو یا دم ترضح . یدشملیاپ هنیر

 1 تب
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 قوف هئداح رب چیه كج هديا هعاشا هدننب رابرع
 ةسک دانا و طقف . یدشمهک هعوقو هداعلا
 تعاجش «شٌما مدراپ هنساشنا ندنکی كيهمظعم

 یولع كب مرکا لوسر ؛یدشلا نیک هدهلتلاسب و

 نوو دمي ترصح . درا یرلت نم ردانو

 هم زای هموقوایتح «مو رح ندلصح یک یراشادنطو

 لىلد هنسهنارعاش یاهد یسەلىت قالرا .یدزملس

 كلا .یدشمههمرتک هدوجو هعلدب رب چیه قحالوا

 - انا راتحابس ءفاصوا نالوا ىزا رادم هدایز

 نرد هرشب عبط « براحت ییدلیا ناجا هدنس ا

 . یدنرابع ندتم رب كوبوب هتناسنا « فوفور "
 یسهئاع هنس ره هکیدیا ورغوط هنیراشاب قرق
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 یوم زیرا ۲۸

 «یدراروی دنا ترف ندنرلت داع كم وکی ربد یر د یع رازق «یقعاطهت «كمسکن ابرق قلخ هلج زا

 `: هده رص e ناردکحهیحور هدننب لنابت برع «دمځ ترضح هتشیا

 و BE « یردب لوا 3 ۲ ندندلوت تب زی
 1 یتافک و هاج كيلطلادبع یردپ ویو دمت ترضح هجندبا تافو هنمآ

 کیا وا ینسهفط و

 ٠ هدا تافو هد بلطملادع ارک وص

 اا اج ر دم ترضح
 «بلاطوا.یدشملوا لخادهنتباصو

  مرتح تیاف هدنسهرا شرق لاحر
 3 . لاضتشا هلتراح . یدبا تاذ رب

 | هدنراتحاس نوتوب نوما یکیدتیا
 E «رروتوک رار هد ید ترضح

 ۱۳ رب یشردن هه راح تالاماعم

a9 ترضح . یدرریدشدل  

 ۳ هللاطوبا قرالوا هعفد كالبا دمع

 . ۰ شا تحایس هیبروس رارب
 هليا بهار رب هدنرهش ( یرصب)
 ۲۳۲ ۱ یدفلا ادب تسانم
 . «سجدوج ) راح ینبقل (اربم)

 یماجس یودن رب

 : یدیآ یر هدنما ( روت
 ىب تموم هل ای وفصو قدص هدنلاعفا ءیتماقتسا هدنالماعم دم ترضح

 هاب راشیا ترا كولو كب هدهرصوا .یدشلوا لرهظم هنقا (نما) یتح «شعازاق

 عیدو هدم ترضح هلبس هشاس تو تنماو هدهدخ ترضخ نالوا لوغشم

  جاذاف رب كوبوب كب كرەديا ارجا تحايس رب هیهبروس دمحم ترضح «شمتا روما
 ۰ دازاق تیقفوم لردیا تراحم هلسهامرمس كن هح دخ «دجم ترضح .یدشلا نم
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 تیمالسا درج ترضح

 (۵۰۷۰-1۳۲ دالبلآلبق)

 لوح رب یعانجاو مظع هدناتسب رع هداننا کیفی معاع.  تریوک ہرلاتس رع 1 : اا تور ےک هرات ارجا ذوف رب كووب هد (هکم) بلطلادع ٠
 <. نجا ضالیخ ندننض رعآ دل رامشدح یتطو بلطلادع : یدرو ال

 « هلادبع یلغوا ارکوص . یمشمروک یراکدتیا درط ندنم یرایشبح ككرایریح
 هدهکم رر ترصح ندحاودزاو ی جاودزا ها هنمآ یسهعرک كبهو یی

 .(سوتسغا ۵۷۰) یدشلک هابند

 .یدش ادلو هد ره یچهلک هلوصح یعاهحا بالقنا تک مظع هد اسید زن ند ترضح

 هک دتک هدنسشراق هک در یه ی اقر سنح و هلق دوجوم یر ندەتوأ هدننب رلب رع

 قضا كراتشیچ لند وذح ءرلسنارا لدقرش «رلراسنازمب ندلامش رلب رع .یدشمالشاب هغل وا لئاز

 1 رار وردنا سح یجایتحا كا اکشن داما رب نیتم نوجا یرلقدب ولون ضورعم هنناجاهمو

 هلص وصخ .یدرارویلب!تریغ هدسیزت ی رارکف تیموق هدنرهرآ قرالآ تربع ندرازواجت كوص
 از كردىا طارسم یرابنارا یثراق هرلنشدح نابتسرخ ندا قاشا هلرلیلسن ازیب یسل اما نع

 هنب رهراچ كهروشود فعض یشراق هنر رب ی رانمشد هل روص و شیلا نظا تسایسرب راد

 (نوشژهتخ ) « رارونولو بحاص هناتسب رع یلامش یراروطاریعا هینطنطسف .یدشلا لسو

 ندفرط کیا هبلعءانن .یدراروسدبا ارجا تیک اح هنسلاوحنع هلا یزفروک هرصب یرارادمکح
 نوا كنو .یدمزاال قم رب دشالمالغاص قمواتم رصانع نولو یشراق هتسضن و نلیدا ارحا

 كجهربتک هلاح ر تباث یناسل برع رارعاش «یدرویلبدبا سح موزا هداحا هدنندو هدناسل

 یعیبط هسیا داتا ید د یدرلشلا طاقسا ندمکح یرهحهل رئاس «راشمرتک هدوحو ر هعیدن

 ۰ یدروسدیآ طوقس شرت تير 4 یرلساسا تكناداقتعا یا ءر و الشاب کک هلوصح هدر وص ۵

1 



 یوم خیرات ۳۹

 < راردما ( جح) تدایز یهسک اباد رابرع نوجما ینیدنولو هدهمک هناسفا نوتو
 لس راپدوم هبهسک < یدراربردنوک هده « رارلیا تربغ فرص هنس زت كن هریک

 را كر ادد رق ندبس و .یدا راشبرف یظفاحم كن هک . یدراردبا تمرح

 . یدراو یراشد ز دوش ۳ كو وب هدنس

 تاغ باح یارقف ء كنا كرادن وص هجا یسهفیظو كرابشررق ناولو یلظفاحم هبمک
 یازج كأ قان ادناموق «كللا انا یتسهفظو یقارآدملع هدنروهظ برح هرلشیرق «كمر و

 دقع هدنعوقو فالتخا ر هدننی 8 لئابق هلا شیرق لها «كملا ليدعتو نييعت یرلیدق

 تمسق نایند ( مالز ) نامز یفجانولوا ترشابم هشیا رب « كمردنوک ربنس نوچما هلاصم

 اوا هسرداروهظ قوا یناهو قعوق «هسیکر بوزاب (یهن) هنیرکید «(صا) هنر كني رلقوا
  یراکدتآفقو هرلمنص هدهبعک كرایشیرق «كغا تۋر یرلاوعدسانلانب «یعولو هدناکرحهروک

 ۲ یفئاظوو كرلیشیرف .ىدكملا تراظن هنسغاتکرح هدنلخادبدا كقلخ «كللا هرادا یرلهده

 ناتسب رءندیبسو .یدکلا باج مارتحاو تمرحاهد تاقرب هدنقح هک یر د متن ناکا هدهعرد

 . یدراردبا سح تبطو صر كونو الق هدهلیسب الوط عفانم یونعمو یدام + (هسک ) تلخ

 . یددوح وم هدقلنانسرخ و الیوسوم ادعام ندکلتسر تب هدنأاتسل رغ

 ارکوص ندک دادیا درط ندنراتطو ندنفرط رایلامورو راینانو هلرابروئ | «رایدوهم
 كناسوم ترضح یراشک قوح رب هدارو «راشلدا لوق ندنفرط رالعاما
 راششا هدایز كی هد(بزنب) و (رسخ) كثالیوسوم .یدراشلوا قفوم کروح هش د

 «(۳۳۰) شمالشاب هکما ممعت هلسهطساو رایناسغ هدقلناتسرخ اذک .یدشعیا
 یسلاها (نارح) .یدشلورادفرط ها هدنرلفرط لدنلاةمودو نرم «هرزجلا

 یشراقهغانایتسرخ هدیراقوچ رب ندنکولم هریح یک یرلکدتیا لوبق یفلنایتسرخ
 كاتس ربت «یک احلا هدنجما نایدا وب نوتوب هفامعم .یدراشعارواط راکهحاسم
 هد(هکم) كنشد بالقنا وب و لا . یدیا ( هکم )یرقم هناکب كکلتسر تپ .یدبا
 .. یدردیا باحما یسعا روهظ ندنس رانشی رق كرللماع نیتم كلا « یمالوا لصاح

 دوج وم كیايدا فاتح هدرابرع .یدرومدا یهاظت یراتمالع كليا كیالق اوت یتح

 رب مظع هدنادابعو تاداقتعا سک ره .یدشلوابجوم یراکفا شیوشت یسالوا

 هدنامز نبع هدلاح یرلکدسا تدابع هقح بانج . یدروسولو هدنحما تلالض

 و ۰ رويدا راظتنا هتیروهظ لربمغس رب سک یه .یدرارویسک نابرق هدءهرامنص
 رو هدناتسرع هلعءانس .یدرومایا وزرا ینءاتخ هدهعطق تروص كتلالض یرکف

 ۰ یدکج هبلیا روهطظ ناتسهزا ران رف هن روت و طقف ‹كج هديا ناعمل تسادحو



 یادفب «راردبا هدافتسا ندتسدم قراروطوا هدبزاف رط لبابو رضم رابرع 6

 .یدراردیاتمجامهنمرایداو تارفولبن نوجاهنادتا داوم یکهحلساو 4

 -رربتک نویو هلاسوک هراهقبرباف یهداروب «رارونولوب هدتراج هليا لبابورصم اذک
 یرادمکحرصم .یدیا تاراهیو تایرطع یناجارخا مهمالا كناتسبرع طقف .یدرا

 نوجاكما هدلآ ارم یالوصح کہدنلحاوس بونج كناتسبرع سه
 .یدشمهتسلا كمریدشلر هرمحا رحم یمن «كمریدسا اشنا اعانود 1 افا رح

 تایرطع ناوراکرب ندرابلعاسا لواهنس ۲۰۰۰ دالىملالىق هروک هنتادوق كرابرع

 نع هلا روس هسا هدرصع یع وا دالملآلق . یدشلک هرصم ما ین ەر اسو

 روا هلا یه رط ( ماش ) . یدشلا ی تیک. تلاقف ر كوو تراحت هدنس

 ندوغوط یت راے رمحا رح رال هکیزف یتح . یدریلیدیا تراح هدهلا کو

 4.۱ دواد ترضح ندیا دودح دیدم ردق هبهبقع « نوا كما هدلآ هیورغوط
 « رصم كناتسبرع یونج هدنرهنس ۵۰۰ دالشالیق هلعءانب .یدراشٌما قاتا

 يسوبرتنآ تراجت رب اتداع ناتسبرع « شلک هلاح رب قرتم یتراجت هلبا لبابو هروس
 ندنوب .یدیاهدنلآ كرابرع الماک یتراجهرقكنکنف و هریزحا .یدشل | زا رح اینماقم
 «دیفس رح قرالآ ف ناحراد ندناتسدنه «ندنلحاوس اش رفآ فرش هقشاب

 .یدرردیا له ردق هتسرللحاس تارفو لس

 e یدرلغل وا تسر تب راب رع هدنلهاح رود رم درو و

Eیدراردیا شتسرپ هراز,دلیب هدیسیلاها زاح یک یراقدباط . 
 هدنابسانم هلرابرصم وززرابلینارسا < رایلبب نانولوپ وشموق هنیرایدنک « رابرع
 قوج رب هدنجما نامز رب زا «راشلاق هدنتلا یرلرأت ید كرلنوب ندنراقدنولوب

 .یدراوص شغل زوچوا هدهبکز كلاي .یدرلشمالشاب هكا شتسرپ هرادوصم

 هلراانون « یرامنص كراب رع طقف .یدیا اح هدايز كا هاته رع الا

 .هشاط «هنانابنو تاناومحرلیرع .یدلکد لاثع رر صخشم «یکیتیدلوآ هدرا امور

 .یدا(للا) دوا ؛یدرلرناط دوسمرب كوو كا رابرع نوو ي ات ۱ ٩
 .یدندلس و تال «لبه کی دراو یرلد وعم صوص هن رلیذنکك رل هلق ضع طةف

 كرابرع .یدرلردیا میدقتهده «رلرسکنابرق هرلدوبعموب .یداداعمهلخز ( لبه) ۱

 .یدلکدزاح یتیمهاهدنسهجرد (همک ) یر, چبه طقف ؛یدراویرادعم قوح رب



 یموم جرات ۲4

 الخا ندفالسا قطن ره « رونولوا لامعتسا رلتغل فولأم امماد هدراقطن
 . یدرلیر و مماررپ ه هراقطنو یتح « رئالفاص قرهلوا ثاربم

 ۲ برد نوجا كملا راکفا "یطاعتو كما داشنا رعش راب رع

 یدرارری تقو هلراصاسمو رادرخافم هدرل(ریانپ « قوس) دوخایو « راریالپ

 ترا غ ۴

 . « ظاکع قوس ) نالوروق
 .. یدیا (یربانب ظاکع

 - ادتبا هدمتلایذ رلبرع
 هدرا و ردق ES ق

 E « رردنا شیر و

 قدکهلیا جح یافا كردیک هک
 ٠  ه.یدرارلیا تد وع هنیرار ارکوص

 برع نونو یراش ظاکع یسو رازم رب هد(رحهلا)

 .یدیآ ییاقالم دءوم تان راهلمبق
 .ایب قلو یدآ ینجالآ ماقتنا ۰ كمر دتبا تور ی رلاوعد «قمراتروق هلا هب دف ی رسا
 ۱ هن راتب ظاکع به «هسمنک ن هتسیا قم ولو هد هرخافمو قعوط دهاش فرم هراشیا ینج

ê۱  تکالف داوبو كأ دلرلبرع هدنربانب ظاکع « ءاسنخ ندنرارعاش روهشما كبرع ىتح  
 بوشوق هظاکع كرهنب هنسهود دنه یزبق ث.هبقع نامز ییدلبا ناب یفیدلوا ند راهدن د
 ۶۳ ,یدشلاتابل ًارمش قفیدلوا هدیدتک الف هدایزاهد كنسیدنک «شلک

 3 باتا a هغر ا" ندارمش كوو RS یغجالوا نزد ایم رعش هدنر انب ظاکع

 ۲ ید مدق" هنر دقت رظن رارمش نو و « رولوروق رداچ رب یم ريق هنسیدنک « رونولوا
 . قلعت اد تقوا «هسریلب دبا مکح هنغلق ال راي كن هدصق رب ین اهيه هدر انب .ید

 E . یدرونولوا
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 طالع وس تا

 .یدراردبا داربا قطز

 ۲۳ راب رع مالسالالبق

 غیلب هلتهج یرلقدلوا موف رب ساسح تباغ رلبع
 رابرع تباطح ندیبس وب . یدرارولوا رثأتم ندرازوس

 هن رایدنک <« كما عانا ی.رامصخ رل رع. یدشلا لاغشا عفوم رب مهه هدد

 كلملا ادس رادفرط

 .افتساندسادخ نوح ا

 ۔هطخ . یدرلردیا هد

 pian i یساسا كرا

 رو قالخا « سنو
 ءایع ندنسهرخافم هرب

 هس راشاب اطخ .یدنر

 « رلراراص قیراص

 هدقايا قرانایاط د

 ندارعش اینک | اطخ

 هدراقطن . یدرولوا

 الل وق راهم غلب تباف

 وح هقطن داربا «رلربن

 - راریشبل آ هدن راقلقج
 اینک ۱ راسطخ . ید
 اه آیسهفطو صخ ص

 ندسس و .یدرازدنا

 یسهده رذن ا چاق رب كنهلسق یه

 ا رود یدراو یبطخ

 و ۳۳۹ 7 رح . یدیا هدعاس نب سق یروپشم كا كنيرابطخ تلهاح

 قلعت دازبا هدنرزوا هود رب هدنرانب ظاکع ینسیدنک « شمش هننامز كناذ

 ! سان یا » # اباطخ هقلخ مومع هدعاس ن سق نامز وا ۰ یدشمهلکید نکردبا

 .یدشعد « .رولو انف نا وا «رولوا نایاغاب کیا ام 6 زکسهلکید > ید



 یوم رات ۲۲

 وا راهلسق رکید هشدا روهظ رعاش رب یکی هدهلیق . یدراو یرلعقوم كویوب

 یسهمانناکش هسنف و همآ یجدرد كن دع برد

 < رارلک هکیربت یهلسف

 نالعا ق رالاحد وعرلس داق

 ؛ یدرارذا نامداش

 بوسذم «رعاشیههکنوج
 ناش كنهلسف ییبدلوا

 تمدخ هیالعا ینورشو

 یترخفم قباوس « ردیا
 هطسا و هک اله هفالخا

 رود هل زا . یدرولوا

 رود « یراب رع تسمالسا

 مرا كنيرلب رع تیلهاح
 تاکورتن«یفرص یابراحمو
 زا ادافسا هتراهرعش

 رلسبرع ۰ یدراشملیب
 تمرح هداعلاقوف هارعش

 باتا هدصق ید ندنرلهدبصق كنارعش نشبت مالسالالبق یتح . یدراردیا
 .یدراثمصآ هبهصکقرازای هنیرزوا شا رب هلا یزای نوتلآ یرلنوب « راشعا
 هد ( ع رس تاقلعم ) . یدرلرعش ود هتسشدآ « ( عبس تاقلعم )

 « دسل « ثراح « ورمع ,هفرط «شسدقلاّوما :رانالوا یرلرعش

 . یدیا هرتنعو ریهز

 ۰ راذتفا هل راح دم < رارافر وف ند ر و كيا رعش راب رع

 راستخا ین راک ادف ولرد سه نوجا قلوا لتا کو < راردیا

 ېهار ناتسبرع یش كوبون تاذ وا هبشا حدم یناذر یناهره رعاشر .یدرارلیا

 كا . یدرارولو هجوق قباج كي هنیرایدنک هلیب یرازف « رینازاق ترهش رب
 ارلبناریا هدرلرعاش هلوب و كا «یدیا یسیلاوح قارع رافرط نشبت, رعاش قوج
 . یدراندبا طالاتخا



 ۳" راب رع مالسالالبق

 .یدرارردقاب هنشاط نمرکد نوچما یوادت یرلمشاش .یدیا قمالغادو قلا ناق

 برع .یدیا فوسولف كوو كا هدنامز نيعو یدبط یا كا داراب ىع « نامقل

 تامول-م ضمب هداشا و < راربنهرک وا هدراشکم مورو نارا یابط < یساطا

 . یدراردیا هدلآ هدهفسلف

 هدو < یدک دادا ر یرطف هدکمهلوس رعش رابع و

eندنسه یهاط مالع هلاک كنه رکف تابح رعش هد راهلسق نایاشاب 9  

 رورس هدرلرعشوب . یدیا یرلرعاش یکسا لا یرلەلبق كليا داراب رع . یددودعم

 روصت هلسح ر نشت آ ردک و

 كن هلبق رلرعش . یدرونولوا

 -رهف یصخش هللا یتشذک رس

 یک ییدلبا ریوصت یراقانام
 هدنیرکف هبقالخا ةيبرت ًاضعب
 ات . یدرونولوت فوطعم

 - دیا ا هنعاض كنافوتم رب

 -رهق كرواکنج رب ًاضعب ءریلی
 ۱ داش «رونولوا لح یشانام

 لا هدهب راح كنەلسق

 ولن وک هدنزود لاین رروصت تلاسبو تعاحش یکید

 موظم كر ورا
 رابرع . یدیا سقلاّوما یرارعاش كوو كا . ىدرلردا انتعا هنسالوا یفقمو

 هلسهرص | فورح « هوار دام . یدراشعا مظن رعش قوج كب مالسالالق

 داشنا هدرودو كرابرع .یدشمهلرزآ هدبصق ۲۷۰۰۰ هلرهفاق دناع هفرح رم

 تافصوت ؛ یدنرابع ندهرخفو هبحدم « لزغ یمظعا مسق كرلرعش یرتکدلیا

 : یدراشمهمرهتک هدوجو رارعش قلعتم هناتسادو

 .یدرارایوسرعش هلیبرازسرخ و رانونحم ,یدیایرطف هبرعشتعدط هدرلبرع

 نوجا نبعآ یتضاف هنن گنینکب كيارعش . یدشمش» هدهرعاش قوح ر اذک

 ك هدنس هلق كرارعاش .یدراردیا قیوشت هرعش هلی راقج وج «راراروف سلحم



 یوم جرات ۲۰

 ۱۳ هلرانا هدنعوقوفولتخ | هدرا را هرارناتسا مرانهاکی کر الباب اذک
 ۱۲ )ر روو هدنمجارم هترایوادت نامز یرافدنالهتسخ «رارذیا
 > ارم هنسیدنک نهاک . یدراشمریو یمان (ءازخ) ءرانهاک «راشلا ندراتلیاپ

 نادلک ی مظعا مسق ككرانهاک .یدروقوانوسفا «راتا لمر نامز ینیدلو عوقو

 و لع هل وأت هدنساحما «رارایوس ییقمو عحسم ی رازوس راتهاک . یدنرابع
 ۱ . یدرلردبا تعحا ص هن هطساو و نوجا

 ١ ا تفامق) «(رثالا تفاق) 6 5 .یدراو تفاص غ هدر هدرلب رع

 یرازبا یکه دنرزوا موق كناوبحو ناسنا یسحرب . یدشملریا همسف ییا هایمان
 لکش كصخش یا ES. a ناعت ینحاص دارا وا كرديأ م عش

 هدنمنص و . یدقمالک | یدالوو بست كنسکیا ره كردبا هسیاقم ینساضعا
 ندزی تنغایآ یغیدلواه كناسنا رب رلهلسف و . یدراو رلهلسف ضعپ سهام ترافق

 1 . یدراردا فشک لاحرد یخیدلوا یلقا ع ایو ییماش < رارالک ۲

 یتسوادت تزوص كعلهتسخ سه . یدراشلآ ندراملب اب هدى ۴ راد ع

 - ردیآ یوادن ولرد کیا یهتسخ رب رابرع . ید راراصا هرادعم قرازای هرلهحول

 ۱ هس یوادت یودعم ٠ یدرارربو جالع دوخایو 6 رارافوا بووقوا اب : یدرل

 <“ كەريجما لابو تبرش هسلا یوادت یدام . یدبا كمسک نابرقا هددعم « قمزاپ



 ۱۹ راب رع مالسالا لبق

 لاوحا لع «بط لع «م وجم لع .یدیا تباطخو رعش «باسنا لع :رلملع یکیدتبا

 . ىدشملا لاقتنا ند هراس ماوقا هسيا هرتاسو ییطاسا «لیحاء ا

 هرلینادلک « رلشغ رکو ا ندرلبلباب ندیا ترجاهم هناتسبرع یو لع رلبرع

 ندرایلباب هدیرلمسا كرلجرب اذک .یدراشمریو ینمان (هثباص) هتسرادرک اش ایو
 <« لمح : هرلنو ء راشم رکوا
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 درو وب بز دسر 27111112 | تب راسا هدكرزیل
 سم 22 ۴۱۳4۳ 2 ۴71 ۴42۸ | ..یدراشکرکوا هدنامز یسا
 م2۷۴ امر وہاب 22 ام | قلوب لوب ءرابرع رازیدلیب
 ۸۴ 4۸7 22 بم ہوم هو | یرلکدتیا كاربر نوجا
 مو و ۱۳۰ وب مامر ۱۷ | ییرلرےكرازیدلیب اب رعهلتهج
 حب اپ ۷۷ وا مپ ماو 22 | تراهم رب كویوب ہدکماب
 ۹۴1 ۹7۴7 ۷و 71۷ ۳۵ | مقاوم اذک .یدراررتسوک
 هی بو ل2۷ ما ت2 ج | :ارراکزود نوجا مت
 1471 سا 742 ۴۳29 ۱۷ | لوق .دىراتماقتسا ییدسا

 er ۲۱۶ e ( تا
 . یدرا رد

 لاوحا م رای رع

 هغي دلوا یرثات هتیرزوا هبرشپ لاعفا كرلز د لرب «ءراردیادع عبات هرازب درب یهبوج

 دتسا ینغج ەم اي بوغاب روماب قرهقاب کی هأرلط ولب اک .یدرلرلبا داقتعا

 . یدراردیا دع یسهبعش رب كموجت لع هدیربطاسا لع اذک ء رارلیا لال

 «سوف «برقع «نازبم « هلدس

 -ر و ییمأت توح «ولد «یدح

 یرلجرب رلب رع . یدرلشم

 یسهباتک دبعم هد (اع )

 دوبعم رب یرلنا كرءهریو یتفص تبهولا هرلزیداس یک رلیتانو هدراپرع
 6 (تال) هجا یدرارلبا کر رمنص قوح لا هنمأت رلزب دلس و «راردبا ذاخحا



 یوم جرات ۱۸

 رو رکیدکی اغ .یدراردیا طبض ی راوروس «رارربجاق ی راراکتدخو
 ۳ عاطا هتیراخش یقلخ هلسف ۰ یدردبا هظفاحم اباد ینس قلآ
 ف هدننامم هیهاس ماوقا رابرع ۰ یدرارلیا دع تلضف ینءارواط هاد صو

 - كراموق «هدننلآ یراترارح نیغزیق كشنوک «هداوچ .یدرادقبا زیب
 ۱۳ مو تلاد تالکفت تاح یرلکدربک هدنسهرآ یزابدرک
 4 راکت ضرعت كهبشحو تاناوبح هلراهلق نمشد « برع رب .یدردیا
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 یسهاتک رازم كراطرن

 ٤۱ فرط رب یندکلهت « نمروک یماح هقشاب ندنسفن هدنساندوا لوچ رب زسلوب
 ب قاب ندنتناتم كنغارنع ندنتعاحشو تراصب «ندننراهمو تعرب نوا

 و SACs وروفو فعض یدوجو تعالو رب مظع .یدزملیب تمالس

 و منع هدنجما دوحو ترس و و ردا شحم تقیتسالاو توق هننالضع

 0 .یدرلیا نابرض بلقر نّتم نوحشم

 ۵ كلاوحا نونفو مولع ندا روهط مالسالالبف هدرابرع رو مو

 ندرلیاتک دهن «راشما لصحه یرلملعو رلب رع .یدشعا قر

 ۱۲۱ ۰ )اع ندهلقتم مولع فرمهراملع نهنیلس هدنلاهج رود .یدراشموق زا
 ۳ ۱۳ اه درع فرض ندراملعو .یدا ندنعون تاک تابضایر «تاعط
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 تاکوکسم .یدیا هدسهامرب كجهرتسوک یتعنصقوذ كنسلاهانع ءرامسر یهدنرا

 وا ی رلحاص الوا یرارادمکح نع مالسالالبق هروک هشردلشالک | ندنرمسر

 . یدرلشلاصق ادللق ءرابلامور هدعب «رلشعاز
 و .یدشمتا مدرای هداملاقوف هنتیئدم هد یسضارا تعیبط كناتسبرع ینونج

 یراهراپ یطمت

 ۸ ناتم تا النهج یتدلوا دوج وغ رک و صص «تسارع هدنضارا

 .یدرلیرو تىما هدایز كي هنتماسج هرلاس «رون ولوا اشنا

 یاحهلسف ینساسالاسا كنپهععاعجا تابه 4 تام ا

 هدنامز ناع یسر هلن اع لشاب كا .یدردیا لیکشت 2

 یرلهودو یررکراب سنج « یسشاوم قوجرب كرلخش «رولوا یش هدكنهلبیق
 حلص هدنلخاد هلبق كردپا هرواشم هلبراراشخالا كراهلسق « راخش .یدرونولو

 -راباقیوشت کر واکنج یرلحنک كردیا فرطرب یفالتخا «راردبا هظفاحمیتوکسو

 هدنلخاد یتحالص كخش كمر وما هدارفا هده رام ءقمالب وطینسلح هلق .یدرا

 ی راقج وج «یراسداق «راردیا امغب یتهاکودرا كس رامصخ هد راحم رهاسف .یدیا

 ۱۳۲ ه دلج «یعوم مرات «قیفر دجا



 یوم خبرات ۱۹

 ۴ رج هبونعم تراشارب هنصالخ كنسهلسف شیرف هدلاحو و یدک, وحهرب هلرهم رک

 و . یدراشعد (یلیب لبف) رابرع هبهنسوب « نوجا ییدادیا
 ۳ ا 5 اد و هدیرهش (برثب) نانولوا انبندنف رطهقلام «هداتناوب

  .یدشطالاقتناهسهلبق جرزخوسوآ ندراب(دزآ) هدورغوط هنیرلهنس ۳۰ لدالیم
 3 ندن رظن هطم ناماس و تور «راردبا تراحم هلن ربع لاک زاید عن نانولو هدهنندم

 ۰ ویو یصالخ ندنسهکلهت شبح كن(هکم) هیفاممم .یدرلرلیا تباقر هلیا (هکم)
 3 فطع هنس هبا كرلدونعم یصملخم هلروص وش كرش .یدشلا لکشت هاشا رب

 ۰ کم قازا . یدشموبوب اهد تاق رب هرارظن یتیمحاو تمیق كن(هکم) «شلدیا
 . « دوینولو 6اح رایشیرق هد( کم ) . یدشلدیا دع یزکم قیقح كناتسبرع
 ۳ یدراروما قیدصت یتسسانس دوش راشیرق رالف ناروطوا هد و زاج
 ۳ یدرارونآ هرانتعا رظن ییکرتشم عفانم «رارومادنا هرادای رابدنک یدک گو

 3 0 لیفت تربع هنوغ نوجا یرلیدند ؟یتکالف كرابربح و راناسع < رلطمت هبفامعم

 ۲  .یدراروملیا كاردا ین رلکجهدیا نیمأت هلماداحتا قحنآ ین راتمالس هلتهج ییدتا

 ۳ ۱۶ ۱ یدشعالرضا- هلا لاوحا باجما هراییس كجهدبا نیمأت ین داحتا برع
 ` لگاز الماک قثرآ تاقر دوحوم هدننی راساطق هللا رایلبعامسا هلبتقو .یدیوسنم هقرع رب به

 __ كجد انثتسا رلهیبق یدومو نایت رخ جاقرب .یدا ینیع كن رب هدتاداعو قالخا اذک

 هدناتسبرع هيلع ءان ,یدمبات هتاداع کسا «هنناداقتعاكلتس رتب یسهمظعم ةلتک كتلم هسرولوا

 . یدکچ هدیا ۳۰دی اظوظمموب .یددوج ومهلیماع بابسا كج هربتکه د وج و تامرب دحتم

 | ید رام سیسأت راتم وکحیثدممالسالا لبقراب رع ۱ تر شر
 رم

 .یدبا یسلاوح نم یروهظ لح كراتموکح وب ی )۳

 هلسو هدنک هدلاح یراق داشاب هدلاح 1۳۸ قرفتم رها.ق هدنراف رط 19 كن اتسب رع

 زی وکح ول . یدشعا لکشت 7 مظتنم هب رارب هلةما لوا لئاز یسح

 تیاف هدتیادب یذوف كرادمکح . یدرویدیا زارحا عقوم رب كوبو رادمکح
 دیار اهد تاقرب ورضوط هتیرانامز كوص كنتموکح اس هدلاح ینیدلوا دود
 لالاب ندشوموک و رقا « نوتلآ .یدشلدبا ترض كس هنمأت رادمکح شما

 .یدربلساییمسر شوهابو یاب غو زا «یمسرالرادمکح هسزو كرلکس و

 -رزوا هیفامعم ,یدشلدادملقت هرللامور و ص اهدو هرلبنابوت هدتنادب رهرابو
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 ۷« رلبرع مالسالالبق

 كنهمظعم هک هدنسهبیاس توق یرلقدلوا راح هحندیا ترجاهم هزاخ هعازخ ین

 ه4ءازخی یتهدخ همظعم هصک . (۱۲۰۷ ) یدشعا دلا ینسهفطو (تنادس)

 امسا هحیلل و توق راىلىعامساەرخ الا شو راحود هلسقو ارکوص ندکدع

 <هنانک )و (هنانک) ندرابلیع
 روهظ یسهلبق شیرق هدند

 هدرصع ینشب . یدشعا

 یصق یسیر تانس هلببق شیرق
 « یصق . یدیا بالک ن

 هدلا یتمدخ همظعم هک

 د اتوا « شلوا قفوم کما

 ینلطفاح همک ارابتعا نار

 ۰. ید هدنسهلسق شرق

 هنری هدنافو كل
 1 یدیمع فای لغوا

 سمش دعو مشاه كفانمدع

 . یدراو یلغوا کیا هدنمان

 - همک هدننافو فاتمدبع

 «شعا تدصو همشاهیغلظف ۱

 هما لغوا كسمشدع طقف
 وع نوا ییدمکح یو
 «شمشیرک هبهقاسم هلیسهج

 یرهدم رذن كرابلبس

 و كريمغس ترضح یلظفاع هننک اکو ندمشاه .یدشلا ئاغ هدهحش

 . یدشسا لاقتنا هبلطلادبع یردب

 »)°04 ۰) شم راقح ه ادم اف یر ندلمعایسا ترض> بلطلادبع

 هک د كرامشدح ندیآ البتسا هتیرلف رط نع هدا رک وص هنس زوقط یمرکی تالاب

 هد راعو ههربا .(۵45) یدشلک هع وف و یراض رعآ هب هکم نوا قمقسی ةس یهمظعم

 هب هکم 6 لف ییددهن رک هدنک وا كن دکن یتح « شهبا تدوع تی واغم لاک



 یعوم رات ۱

  .رخهسا هدسامز ههرا «شلاقهدنلآ ك رامشدح ناتسرخ رذق تدمر نم .یدشلا

 9 هک كرهریدتسااشنااسدلکرب هد(اعنص)ههربا .یدشملشبلاح هج رد وص هنممعآ كءلن ابتس

 ۱ 1 ردقه(هکم) نوجمابیرخ ی (همظعم هک )یک ییدلیاتربغ هصرفس مس وتم | ك همظعم

 E یسلاها نع هدننافو .یدشمهمهدبالاصحتسا تیقفومر چسه طقف <«شعا ضرعءت

 ۶ هدردقف ی ندنرارزوا 0 طو مراشم هم مدیا لمحم هنسدادبتسا كن رالغوا

 NE نارا ندن رلکدمتا سح توق د
 ً هات واعم هازورب ورسح

 ۴ .(0۷۵) یدرلشلوا قفوم هجارخا ندنب یراشبح

 ینعب رال بع امسا ندماوقا ندا تماقا هدنسه ر زج هرش ناتسدع

 لاش كناتسبرع . یدا یسا اهد ندرامناطخ را(ه رعتسم)

 هلراتموکح ندمتم قرالوایاحما یتعضو كنراتکلم یلاها کهدنرافرط بونجو

 یساساوظتنم «راشما هدافتسا ندنسهبنابناهوق كانبرایضارا «راشع واوب هدنابسانم

 نالاق مورخ ندساع هلراتلود لو وب «هدطسو .یدرلشملس هديا کش تموکح <

 . ىدرلشملاق هدن وادب لاح امی اد هسا رلملمعامم |

 4 ) ت ( بول[ یلیعامسا هلا رحاه مها را ترضح هروک هنتاور كم هس دقم ام 6

 لیعاینا ترضح . یدا کم یسهلیبق مهرج ¿ن ناکن دنع هدنراوج هکم نامز ییدمتک

 ه.اعل یدرلشاوا نکاس هدهکم یراضم) ندهلبسق روک ذم هل روص و 0 سما تفلا هلرلنا

 ریمعت ین(هعظعم ٌهبمک) هدکلر هلا لیعامما ترضح « شلک ۵(هکم) رارکت مهاربا ترضح
 . نبع « راشملساب هفا رطا زالاغوح ملاغوح یدانفحا و دالوا كالمع امسآ ترضح ٠ یدشعا

 9 3 راش ا حیجرآ قیدم یمسقر كرلهليبق و . یدراشلا لتکت راهلبق فاتخم زناح یالکشت

 یرافرط زاخ ۰ یدرلشلا تابح راسا هدنتلآ رداح كرهروک قفاوم ی ودن هدیمسق ۳

 هنما وفآ برع نونو «شمه«رک هنمکح ینجا الصا نوجا ینیدن ول و قازوا ندراته رک راوح

 دوحوم تموکحر مظتنم «یکینیدلوا هددع «هدزاخ طرف .یدشل ا لکت تمالسیاجر نیما

 یلاهم ولرد ه نوجا. هظفاحم یتراتنرح «ندبا هرادا ی رابدنک یدنن «تکاع .یداکد

 -وب هدزاخ .یدشلاهظفاحم هجرلرصع یلاحوب یسهعطقزاح .یدیاولوط هلراهلیبق ناربدل هزوک

 ًهطش هیسایس تالنکشت طقف هاشم هننرکیدکی هل رابتعا تعیبط و قرع «تداع رالیبق نان ول
 لئاق نو وب ۰ یدرلراشاب تل تاقرو هعزانم اغئاد هلل کی دک ءرلرون ولوب یرآ ندرظن

 هیدزمهدنادرف و زا هدنسهرآ رلهلسق رتاسهدیرب چیه نوجا یرلقدلواثالام هطلاسو و او نع

 و هد( بزی)و €(&) « راهلسق تما زاح هدايذ كا هدزاج

 .هدهع كنسهلببق مهرج ناک ندنع هلبتقو «یسهظفاحم كنهمظعم ةمک .یدرلندا

 ندنسهلسق (دزآ) ندا ترجاهم ندنع هدنرصع یحنکیادالبم طقف .یدیا هدنس

 ساساع اس" تا
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 ۷۱ رلب رع مالسالا لبق

 هدنراوج (برأم) .یدشلوا لتخ هللا هداح رب لوممریغ کوش و توطس كرلب مچ
 هنساف | كرلوص نانالب وط هنکنآ كغاط ییا هدراوج وا دس و .یدراو دسر, مسج تیاق

 هن زخ رب اتداع راوص ندقدناباق هلتروص و یدیع كرلغاط .یدشلدا اشنا نوجا قلوا عنام

 هئسر ۰ یدرونولوا لابس نوجما قمالوص یراالرا هدنن اجا هدعل «رین ال, وط هاروا یک

 یاراسخ مظع قرالساب هرارصحم نونو راوص «شمقس یدسوب (مرع لیس) ناضفرب ییتدش

 فطعهدب یماا ماقتنارب ینو یک یرلکدنشوا ه اشنا نا رکن ریش و لاها .یدشلوا بجوم

 یهنس یفیدلقس كدس تح «رلشغ | ۳

 یلاها .ىدراشملا ذاخنا حمیرا ًادبم

 - الف اغاد هنرزوا یسلقم كادس

 ندنع .ندنراقدلاق ضورعم هتک

 یسق رب« راشیلیفاط ررب ور
 (ناسغ) هدیمسق رب 6 (هربح)

 هدنع :یدرات فا لک نیتاوکیت

 وش كن راتکلم «راناطخ نالاق
 راشلا تریغ هنیم ات نسهقاس تک
 هدنجما یاشیرب و فعض هدهسزا

 - امالوا قفوم هفعاب یش ر چیه

 هدرصعیجنتل آ دالللادعب .یدراشم

 ضرع هنع رایاشدح هلا راسا را

 ترتف قکلع نامز یرلکدلبا
 مور ندنسهمعسط تور «هدنجا

 هلتل وهس لاک هنع راشلو هدلاحرب

 ارکوص تدمر طقف .یدرلشمشل رب

 ی رابدنک نددادبتسا و رلیلنع

 « ران سیلخ هدهیمطق تروص یثاط رازنم كرليلهكينف
 قر FF كون وب هدننامز سبقا:

 ردد یو یاق كناملس ترضح یرادکخ لشارسای «سیقابقح .یدراشمرتسوک

 . یدشلوا لخاد هرس كن املس ترضح «شاکر دق ه(سدق)

 سولفو هت نلیردنوک ندنفرط نطق روطاربما هدنسهنس ۳۵۳ كدالبم

 كا كنکلم كالتسرپ تپ هدهسیا شمهتسیا كلا میمعتو رمشن یتلنادتسرخ هدن
 ساونونا یرادهکح ربج هدنرصع یحنتلآ كدالبم . یدشلاق قرالوا ید 6 اح
 هتیرزوا یسعا لتف ینرلناتسرخ (نارحم)و شا لوق یتید كناسوم ترضح

 ضرعت هن یسشاجم شح هلا یهوشت كسوسشتسوژ یجحدب یروطاربعا سنازب



 یوم خرا ۱۲

 ۲" ورضوط هنطساوا رصع یحدرد « راشعبا هبرام یشراق هرابنارا اعاد هدکلرپ

 1 ۱ .یدرلشء ولو هدرابرح زسهحش هد هللا هربح ۲ مش ندک دتبا لوق ینلنامتسرخ

  یناونع(یرت) ندنراروطارپعا سنازی افاکم هنیراتهدخوب یرارادمکع ناسغ
 ۱ ۶ اب ,ناسع لا :یدیایممضكی یتاسانم هاراملسنابهارابناسغ .یدراشلآ
 1 . (قومر)یتح «رلشعا تمدخ هدهدنسود را سوسلقارهه یک یرلکدتسا قاغا هلا

 گ - رلتک الف نوتوب كنسهب راحم

 . . هانب .یدراشلاا كاتا هب ۴
 -رع لا2 هدرصع ییدپ.هیلع |
 ۱ اپ رار ناتسب ر

 ٠ هدننهدادا كتموکع یبا مبان 8
 | یرب هدرانو « روینولو
 . .هتخ) یرکید «ه(هنیططسق)
 ءهروس قرالوا میان «(نوفز
 تقد نایاش هدهرب زحاو قارع

 3 .یدرولیا ارجا دوه رب "

 3 کر هتمولم اب اس < میم

 یراتموکح لامش كناتسبرع
 هلتمدخ هرادلسنازیب هلرلینارا

 یرلتموکحابسوریح «هدنسلاوح نع «هدناتسب رعی ولج هدهرصیراق دن ولو ل وغشم

 ردق هنسهنس ۵۲۵ ند ۱۹٣۷ ایرج نالوا بوسنم هراسناطخ . یدروسدنا لکشت

 كن یتموکح ربج.یدراشلدباضرقنم ندنفرطرامشبح تیاهم «راشهروستموکح

 (ندع) «(نا رحم) «(برأم) یرارهشروهشهدلا .یدیایتم و کحر ندمتمالاو مظتنملا

 یتکلع نونو ءراردبا لاغتشا هلتراحو تعارز رابربخ . یدیا یرارهش (اعنص)و

 دییزت هداعلاقوف یتتورت هلرابرب یتراحت كالنوک و تایرطع .یدرلرلیا اقسا هل رللاناق
 یرلضارا .یدراراشای قرالوا كلام هنئداعس طاسوولرد یهكنابح ريري .یدردبا

 «یدباهدن رب یرلت وطسوذ وه «ربثک ی راعسم «قار یرلاس « فاصیرلا وه «رادل وصحم

 یثاط دهع كرابلأبس
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 ۱۱ رلب رع مالسالا لبق

 ء راشما تمدخ ءراتلود كونو نانولو هدنراراوج «تموکح ییا و .یدراشلا

 هدهاسون ,یدراشلیا كارتشاهرابرح یداتمناک هعوقو هدنس رایلسنازب هلراینارا

 .رایدنک «ینفعض كرلتلود نوئو هدنسانئا یناحفص ندیال رحم اعاد كن ه رام علاط

 . یدراشعا كاردا ی رات کوب و توق هدكس

 یمسق ر كنيلاها و . یدیا ندنسیلاها ناتسبرع یونج یتموکح هربح

 هدهفاسم لبم چ وا ند( هفوک ) هد یمسقر, « شمشلر_ هسراتهج نیرو هماهن

 لغوا كناماس تدم ر یرارادمکح هویج. یا سست ی رهش (هریح )

 -وکح (ربلاپ ءصدت) نالوا فلخ هراطرن «هدهسیا راشماشاب قرالرا مبا رشذرآ

 نوتو ناولو هدءهریزلا هنرزوا یسلدیاضارما راحود ندنفرط راملاموركنتم

 رایلهبح .یدراشلک ردق هب(هک اطْآ ) راهعفد ددعتم یتح «راشلوا ہک اح راهی
 و نالا یا ( ردنم لا") 7 ید راشع ا 3 هکلرواک نح هدایز نیمی هرادا

 امغ لاحرد ن رب مظتنم ندیس و . یدنههدیا هظفاح الصا یتاحوتف «موق

 یمهفطو رادشب اتداعه رلنا «رقار هراسارا یعا ماود هب هب را «دروچهکلرک

 نوتو كنمل وطانآ ,یدشمهر دشانکنز هدایزكب یرلیرذنم ررفسو .یدردیا اها

 (نوفزهتخ ) یسدیدو تز دلرارادمکح « شلوط *( هریح ) یازخو تور
 .یدشلو یهحرد كجهدیاتباقر هلتمشحو هدد كنسراروطاریما (هنططسف)و

 رابلسن اب هر الا «راشما بلج یتراتوادع اعاد كرادلامور یرارادمکح هرح

 هدایزلا هربح .یدراشلا هلباقم هلتقف وملاک هراضرعت یراقدلوا راح ود ا

 6۵۱۳) هنس زوقط قرق ردنم .یدشملوا لصاو هلاقا جوا هدننامز رک یجنحوا

 < شما زارا تمدخ رب كوو هرالسنازب هدنتموکح نامز ندیا ماود (۵4۲-

 كنهرح«نامعت .یدشلا لاقتنا هنسهرادا كرانناساس "الماک ىە
 عات هتنرارادمکح هربح یرابیع هرزلاو قارع . یدشلوا یر لوم

 . یدراشمریک هنسء رادا راسناسع هدیراب ع ههروس «(۲۷۲) رلشملوا

 هلسو و . ید وستم هنس هلم (هزآ) ندنسلاها نات ع یونج «رایاسع

 لرملک هنیراوج (ناسغ) ارکوص تدم رب ۱۱۸(۰) شمشل و هنیراوج (هکم)
 هراسارب اهدنرادودح لاش كناتسبع رل هرم .یدشلآ یما (هسناسع «ناسعیر)

 هژراماسنازب راناسغ .یدراده و هدتنواعهرادلامور هدرامناسع یک یراک دنا تمدخ



 یوم غیرات ۱۰

 .)رعردنکسا .یدراشلوا فده رابطبن هنيراضرعت كايا كنبراحتاف اسآ

 ید E فاطتقا هرم رب به طقف

 1 ۷۰ سوبلهدوآ سوکرام ارکوص اهد

 امز سورهوهت ردناسکلا و سودوموق

 ۱۳ ا ارز
 الو كنامور یسلاوح ( ارته ) هدنرود
 ندخراتواو ءشلوا لخاد هندادع یراتب
 یدشمالشاب هفلدونوایمان هلرایطبن ًارابتعا

 اجت رمحا رحم یراروطارپعا امور
  كناتسبم 5 وض نکا 2 ی

 را كرهسعا زواج اعطق هنلاللقتسا

  یرلتراب زکلای «راشعا هبا هطساولا
 ری :یدراشل | تربغ هکمعا بولفم

  هلراهبراحم هتسهچحردیا وحج یر رب رلتراپ

 .. لدلاوحاوب رب رع هدهرصیرلفدلوالوغشم

 3 لیکشت تموکح یلتوق کیا كردیا هدافتسا را ای
  (ناسف) و (هربح) هدرانا هک یدرلشبب

 چ هدندودح لامش كناتسبرع راتموکح و .(۱۹6 ) یدیا یراتموکح
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 ۹ رلبرع مالسالالبق

 . یدرارلیا باخ ا خش یتسلذوه كا ندنراحا نامزوا « راردرا لیکشت هاب رپ

 احتلا هب هلسف 4 1 هد بق اهتم ی هب راح نن هل هحش هلت ولغم «هلسف رب ا

 السا کک هاف هح دم یرلکدتا م اود هدناح یودب رلب رع . یدردیا

 . یدشمالوزو

 ثنهریزج هبش . یدندنلس مهاربا ترضح رلبع هروک هنناقیقدت كنم رخ روم برع

 یسیلاهادجنو زا یءهدلامش هکیدراو هلیبق كوو کیا نشهلر, هدننونج یرکید «هدنلامتیر
 هلا داشخف را هدیسلاها یراوح و نه هدب ودح 3 هللا مهار ان لیمامیا یغوا كرجاه

 . یدرویولوب بوسنم هناسن (رباع نب ناطق) دوخای (ناطغ) نالوا یمنم هحو لب ماس

 < (ه رعتسم) هرایک هدلامش ندرلاهليبقوب 1
 فات نع ۰ ( هب راع ) راو

 نالوا دود عم ندنرلهلسق یا كا

 ( هدناب ) هد راهلبق (دوع) و (داع)
  كرابلبعامسا نمی کرا ه رعتسم .یدرارید
 اغاد هدسلاوح یرلقدنولو نکاس

 . ريلیدبا لامعتسا یناسل كر(هراع)
 یرلقدروط وا كرل ناطق ین را هب رعتم

 یرلمسر هبنادلک هلیسیزاب ناتتسبرع یلامث - اللوق یسهجهل یریج هسا هدکلام

 0 . یدریلین
 هلیبق و هروک هتناور . یدندنلیبق هناسفا « تامولعم یهدنقح یموق (دوم)و (داع) _

 . یدراشللا الیتسا هرصم هدمب « راشما رفس هناتسدنه و قارع هدننامز نابقل با دادش
 رادناب هدنجما راهلیبق ّ نوو . یدشقتآ لکت ندنموق هقلامع هللا رهلیبق و راسوسقیه

 هدهدطسو «رلساطخ هدب وئح هرلسناسغو رای رذنم هلرایطس هدل اش ران الواقفوم هنلکشن رلتموکح 1

 . یدیا رلیلیعامسا
 و . یدرلرروطوا هدنرافرط ماشو قارع «راطت , 

 یغاشآ E ۳ ۱ ت اع ہار
 . یدرلرولوا لوخشم هلتراحو رارروطوا هدرللوح رادطبن .یدشمشلر هنرلفرط

 ۔ابع نەکا لقن هدیفس رح ینأیرطع یراقدلآ ندرجا رحم « یراتراجت هناکی
 «رارکح هنجا رللوح نامز یرلکدتبا فداصت هنمشد رب قلاف هب دز

 د رک سه یدرلردیا رو هحلص دقع قرهقارب بات را قلزسوصو قلجا

 هن رانمشد مدتی ان یرلهسعت هنايهام نلنطت . یدبا یرهش (۱ رطب ارته ) یرل

 . ".یدراردبا تمواقم ل كی



 یوم خرا ۸

 قاف هنیرامسق راس كناتسبرع ییالوط ندنسهبفارغج تعیبط ناتسبرع ییونج
  .یدروییدبا لیکشت یر, ندنرارثم مهم ها كناتسبرع هدیسیلاها « روینولوب
 . ندفدلشالک | یئدوجوم كنيراتموکح ناتسبرع یلامش لوا هنس ۳۰۰۰ هبلعءانب
 . یدزامالوا هېش چمه هنفادلوا دوحوم كنتموکح ناتسب ع یونج < ارکوص

  لبق) ًارابتعا ندننامز ییاروماح « تامولعم یطق كلا رئاد هرابرع هیفامعم
 . وا هدغاط كسکوب ینب) رامارآ هدانا وب رلیلباب . یدرونالشاب (۷۲۰۰ داللا

 ۰ .یدققح ینیدلوا یسلاها دجن کسا كموقو «هک یدراشمالشابهایراحم هل( اناروط
 ۱ ندنناهاهم كراحاف « شلرآ هلرللوج ندنسالبای اسا رلبرع بم

 ۳  اقاوا فصتم ًافرع نوجما یراقدلوا سشللق نوصم یاب برع
 . هما باغ الصا یتهاز و توفص كناسل « ییهبرطف تباجم « یهنادیم روض

 . هلتهج یراقدنولو هدنزکیم كنتراجن قرشو بونج هقشاب ندنوب . یدراشم
 ندنرهفارغج تسعضو «راشلوا دضتسم هدندننامولعمو تن كماوقا راوج مه

 هدننی رابع ندیبس وب هتشیا . یدراشعولو هدهبراجت تابسانم هلرلنا هدافتسالاب

 ندامالشاب هتمزاب یزاب اهد < شمالشاب کما قرت هیرکف ُهیبرت ندنکر را كی
 . یدشعا کش هدنس هیاس تاو تغالب یراناسل

 عروسج و . یدراردبا هظفاحم اعاد یراتداع هناردپ كنیرادج رلبع

 تی دل رکف رب یولع « موق یصعو یلّسم ههفضس تاداقتعا ء زکروا نداق

 . یدردبا زاربا دادعتسا رب وک هیون رهقراخ نامز ینیدنولو هدنرثأت

 هجردالوص هدهدنامز نبع . یدموقر رورغمو بانحسلاع « تیرح نوتفم رلبع

 نوا رانا كارو رب رفاسم و تغالب و فس . ید جان دیدحو راک آن

 هل رلکلرورپ رفاسم «راردیا هعفادم یتراقح هابراحبلق راب رع .یدیا راختفا رادم

 هلاز !یتافالتخا نیمهلیدیا لح ًافس هی راتغالب « رارلبا زاربا یراتلبضف یرشپ
 :یدبایسهحیش رب یعسط كنەنایودب تابح وب یاسقا هراهاسق كراب رع . یدرلردپا

 ۰ یدرونولو عبات هخش رب هلیبق ره « رولوا مق هنیر نوناق تاداع هدرابیع

 هلسف ندنعفانم یدنک خيش طقف . یدبا هدنل كخبش یفانم نوو كنهلسق

 هدهلسسا یدنک یک ینیدلوا یسهلاع كنا هل کن وج .ىدنمەدا درحم یعفانم

 كرەشلر هلق چاق ر . یدیا رب نالکشت كنهابق یه . یدیا یمسه



 ۷ رلب رع مالسالالبق

 یلاج نع هدلاح یتیدلوا یواح یاهم یک وب یرافرط لوح كناتسب رع

 یکی یدشتب دیوحو هوهف « امرخ هدنلاوح و .یدکلام هرایداو تبنمو شک

 . یدرولوب اع و وشت هدهوسو هيس عو سه

 .هقطنم نابلوا زتاح یطابثرا هل رکیدکیو قرفتم وب كناتسبرع
 هدوا « هکیدراو هطبار رب قرع «نریدشلرب هل رکیدکی ینرا

 .یدیایرلالوابوسنم هبهبماس ماوقا «هقرعرب «كماوقانوتوب نایاشای هدهریزج هش
 هنامز لوص كلا ندنامز كسا كا « راب رع

 1 یدرلشل | هظفاحم یدحو و به ردو

 ندناققدننلیدیاارجا هدرا 9
 : تاغ یخرات كراب رع مروک هو ۲
 هدنرانامز كليا كرالباب یتح . یدیا کسا

 - ص ثكهیماس ماوقا نوتو ناتسپع
 ۳۰۰۰ نددالبم « شلا لکت یزک

 وا نارمکخ هدنرایداو تا

 ترجامهم ندناتسبرع هساس ماوقا نال
 اهم ورغوط هلاش « رابرع . یدراشلا

 ترجاهم هدها رفآ یک یرلکدتبا ترج

 مکه تن ۰۸۰۰ دالیملالبق ) یدراشمتا

 - رع ىبونج هللا اضرفا قرش « لیلد كووب كلا اوب . یدبرع یلصا كرايلشبح
 شبح یسا كلا « یسالوا هباشم هنیریرب كنیرامسا ایفارفج قوج رب هدناتسپ
 .هزکب "الماک هلیرابعا ناسلو ریرح زرط هنراهباتک ناتسبرع یونج كنبراهاتک

 رب ناولو هدناتسپرع یونج هرزوا قتلوا دناع هرصع یحنکیا دالبلالبق « یسم

 .یدیا یملدیارکذ قرالوا موقرب نوکسم هدناتسبرع (تاشبح) كراباشبح هدهباتک
 لکن تاو ۳ اتو مظتنم لوا هنس ۳۰۰۰ دالشالیف رلبرع

 هنیرادمکح ناعم «هناتسبرع یلامش نیز ماران ندنرارادمکع لباب یتح .یدراشملا

 ۔راتموکح ناتسبرع یلاث كنیرلهباتک لباب یکسا . یدشملا ارجا رفس رب یشراق

 ندیا لیکشت ینجورخ ٌهطقن كنتنهبماس ماوقا ایسا هدرود یرلکدتبا ثحم ندن

 دیلبااو مایع

 یشاط رازم هدرابلابس



 یوم خرا 1

 9 یسیلاما ن .یدردنآ لک ینمسق بونج كەر زج همش «یسهعطق نجر

 :اط هل ہما (یربمج) هدهع دق هنمزا لن.دبس و « رارونولوب هدتنسأنم هلرلا ربا و رال شدح

 1 ء رلشمالشاب هتراحمم و تعارز هدافتسالا ندنتیعضو یارذح كنب رلعقوم رلیلتع .یدر

 «  هوهت ینالوصح هجیلشاب كنع ۰ یدرلشلوا قفوم هنسیسأت تموکح ةرادا رب مظتنم لوا
 : ِ  یرارهش د )س( نایند (بر امر یژرهش ی یدترابع ندن و كلنوك

 ۳  هچردوا (هرهم) LL اا كتوم رضح ن ندنس هراس م ءاسقا ها

 23 هيفا رغج تعض ر «(نامع) .یدردآتش اعم ناما هل |یدیص قلاب ۸7 هلتمالوا رادلوصحم

 E. ED .ىدشملا اما هب راج ةفيظورب مهم هل رابتعا

 ٠ ءردا باستک ا ه راج ترا اف ەدنىسوم ى | ا

 ۳ مسج كناتسیع هسیا (تکلم كسکو) دج
 ۳ يدلك هدوحو یتسهحاو

 3 . ندعناوم یعیبط كمربک ردقهن رلجما كناتسبع

 |  تناتسبع ندببس و . یدا لکشم تاغ ٍییالوط
 ۳2 .یدلکد دوحوم هلکمتالاصتا هدننب . یسهف هفلتخم ماسقا
 . كرلوو :یدراو لو ییآ زکلای هدیفس رحم ندنع
 ۰ « رک ندماش و ناعم كوبت « هنیدم « هکم ییما
 2 ده اتاق رصم و هل «همةع ندهماپ هدیرکید

 6: ان اتتسب رک ۰ یدرولوا قالم هدیفس رګ كرد رورص

 ۳ یرکید «هدلامش یرب نریدشلرب هقرش ین رلفرط برع
 ِ ۱ . یددوجوم یداو ییا زکلاپ هدبونج تار یاس

 ٠ هلراتعا هضرا کک: « ناتسسیرع

 .. .یددوحوم عو اعاد هدد دنت دمو تالوصحع نوحا ییدلیا هنادا لکا ت

 3 ن یراتهج رادل وصحم كا .یدنرارحو قلفاروق ىسەىساس سا عیابط كن ەر زج هش

 لا كنءریزج هش قحنا رارومغاي .یدطاحهلرالوج « یرایداو نو توم رضح
 . تمواقم یشراق هنیراترارح نیغزیق كشنوک كرديا لوح هراق هدنراهطقن فک
 _ زور ناسخ یمهمالا لراراکزور نریدتباسح یریثات هده رر زج هبش .یدریلیهدیا

 . یراکزورو ناوراکرب ندیا لحام عطف هدنتلا یشنوک ناغزبق كرللوج .یدیراک
 باستکا كنررب نیشت [ ورغوط هقفا ءامس :یدردیا لالدتسا ندن راتمالعكلبا اهد
 ۰ .یدرولوا روم سوم تیاهن كردیا بسک نول رزو ًاشردت كنرو ارکوص «ردیا
 ۰ قیقد تیاغ اوه « ردبا هنارا ءرظنم رب نینوخ «روتسم یسهیعاعش ةمزح «شنوک
 . یدرالشاب هکمسا هلتشهد نوتو « نیس نامز وا هتشيا « رالوط هلسنارذ موف



 9 نا مالساللا لبق

 « رارثا نایربتک هدوجو رتاد هننایقرت و عیانص «هنتیادم «هنسدسابس جرات كرلب رع ندنقرط

 ..رددودم ندا و م4 كا نوجا یخ رات ب 1

 لیکشت هطبار هدننب ایسا هلا اهرفآ ندنراخن ٌهطقن افارفج «ناتسبرع
 - ارا عساو و نا اوت هدنتماسح یب هرتمولک ۰ ,۰۰۰ . ردیا و

 . ردلصتم هدنس اا هللا اق رفآ یھح ر طاع هليا وس ی

 رجا رحو یدنه طرح رح < یزف روک ه رص یرادودح برغو بوج « قرش

 ندیرغ لاش . ردطاحم هلا
 ییدتا ادیب لاصتا هشیوس

 ۰ ردشلدیا هطاحا

 زا یرلفرط جما كناتسبرع
 ان و . یدلکد مولعم هج هع دق ٌهنم

 كن سەر زج هبش رلیلامور هلیارلس

 ر چیه راد هنس ه فا رغج تامسق

 فم ىج .یدراشمهمهتندبآ رکق

 هنئاداع و قالحا كرليلايدم هلرلبل

 قفوم هنعج تامولعم قوچرب راد ۱

 راد هرلبرع « تودورهه نالوا .
 رلاپس یلابس , ۔ هديا رکذ هلک چاق ر قجنآ

 اک و ندنودورهه . یدشملس 1

 هدهسنآ رلشغا اطعا تامولعم هغ دلوا رودوسد یابلحسو نوارتسا < نيا « نا یا

 كسویملطب .یدشمر و سوسلطب ییامولعم معما هدنقح ناتسبیع .یدیاصقأت هدتامولعمو <

 هنراسق ( زوروا یارآ ) و (ترەزەد یبارآ) « ( هرتپ بارا: ) ناتسبرع هروک هتناس

 هروک هبیسق نالوا فورعم هحرلنا . ید) وهم ایک هجران رع تاشو ق | یدشلرآ

 هن رامسق دجواسحالا «نامع «هرهم ؛تومرضح « نع . زا : یسهرب زج هنش ناتسبیع

 قيما رب كونو هلددسح كا اوتحا یب (برثب) هنبدمو هکم « زاخ ندرلمسق و .یدشلرا .

 ۰ یدشعولوا انب هدهکم مک ) .یدیا اد طقسم كد ترضح «هکم .یدا راح ا

 نوتوب + ید هدا افتکا هوم كتارا راوج ن وجا تاعا نلاما نیک کیا

 «(غبش) كل (هنندم) هدرلنا « هکی یدردا كرادت ند رلکسا مهم یبآ هدنلحاش را رح یال وصح

 رنک ۱ نوچما ینیدنولوب راهت رادلوصحم هدنسهعطق زا . یدبا یراهکسا ( هدح ) كنهکم

 ی رزوا كەر رهلسق .یدشلا 7 ا هدنفآ رطا رلهبت وب و «ش | اجتلا هراار وب لایق

 (فاط) .یدراردبا هدانتسا هدنص وصخ وصو هوم «نیک ندن رلح اما رارد اذاخا ۳

 .یدرار,د (همام)هب یضارا یهدننب زکد هل ییضا را قلغاط راک .ىد اا ا



 یو جرات 1

 1 یلاخندقل راک ادفرب چه نوجما ممعت یندمو مولع یرلهسردم هصهاقوهبطر ٩ « دادغب

 3 تدمیآ اکرم ندکن لبا باف ىنسەبساىس تردو یتموکح بع ۰ ین اش

 ۳ ۱۳ ر هبخ اببیا یراب ع تحن . یدشلوا نار رکن ًاسمو الع

 ۰ یارجاهداسا «رارومیدیا سابتقا ی" ابفشکب رع «یعیانص برع« یم ولع برع رال وین اسا

 __ یتفص تیمبات املع هرلبرع یرلکدلک بلاغ ًافیس هسیارللوغومو رلکروت ندیاتیک اح
  لالقتسا هنب ًاغر هراتپ واغموب نوتود یقرع برع هبفامعم .یدرارویلیا باستک |
 . ىدشملا هظفاحم ديالا ملا یمزع وو «شمشدلاح هب هظفام ینسموق

 هلیناحفص نوتوب ینساهد راثآ كموق رب كلام هنبتم عبط افرع «یخشران برع
 هجرد ه هلرلعانصو تندم هدالوا نور راسلباب هليا رابروئ [ . ردیا اوتحا

 هردا راهطا یتدم رابآ ناع هداطسو نورف هدرلبرع « هسلا راشلوا نارمکح

 هلتروص نيع كميابط و . ىدراشملا قوفت هماوقا نوئوب هجتبدمو نونفو مولع
 كب كنساع ولو بوسنم «هنماس ماوقا « هقرع نع هدكموق ییا یه هتیزاریا
 رک ا رب لاا تممالسا هلصوصخ . یدشلوا یرتثأت ویو
 لاغشا عقومرب مهم هدح رات «موق کد نالوا طو ص هتب کید هلرکف داحاو و

 . ىدشملا عادبا هبندمو هبملع رانآ قجالوا رادیاپ هجرارصع كرديا

 ك راد هنخم راب" برع هدلاح یغیدالوا مولعم هحرد وا یمهیفا رغج لاوحا تان اسب نع

 هنسهیخم رات میاقو مالس الادمب ك رلب رع یعظعامسق كتهروک ذم تافلّوم .رددوحو«تافلّوم قوح

 ر هدوا « هلس ایفشک نم رلقرشتسم زماکناو نال ٣ قجحم آ هسیایسهیخ رات لاوحا مالسالا لبق .ردداع

 راودا ندرلنالآ هدصوصخ و و . ردهدکملس هدا هلا یسهتساسا طوطخ ءردق 4 هجرد

 .ردزتاحقسها رب لو وب یاقفدت هقسع راث ۲ كن و هللاه فهزوژندرل زسنارف هلا رەزالغ

 یادم ترضح) كے رع ندنرلق رشتسم نان تامولعم موم كا داع هنخ رات برع مالسالا لبق

 ۔وق «(یتابح یودن هدب اسر نع شا ( كبوقاب «(یسایاش یلتسرب تب بیع) تن هزواهل هو هل |

 مهم ك راد هنخم رات برص مالسالادعب طقف هردن را زا یهدنقح ناجع كلاوەسرەبودنەس

 ۰ (ادنلاو |)" 5 (نودلخ نا) 1 (رشالانآ) یراهدب زک كا ۰ ردشلتک هدوجحو هلمراث

 « (ماشهنا) « (یرقلا) « (یربط) « (یعویسلا) «(یرذالب) « (یرخطصا) « (یدوعسم)
 هردرات ۲ سانا یرلکدر تکه دوح و رادهنلاوحا جارو هنخ راب رع ك(قحسا ندم )و(یدقاو)

 لماوع كنتيادم برع كردبا عبتتو قیقد هللا انتغارب كوبوب یرارتا وب یرلقرشتسم ابوروا
 -وم و هما ] كر هک ربش داع ه ی ربمغس تاىح ندرارثا و .ردرلشمراقىج هادم یتسهیساسا

 ۰ نو هلواتسوک < رهمهرق ‹ یزود « نزواههو « لباو < رللوم هلا یرارتا هح زیلکنآ كر

 ىرلقرشتسمابورو| یک هژرهو هد «دلهف نتسوو ءوللب دهس «سادوه «هکدلون ء رهمه رق «نالهکقور



 ) 6۷۰ تاللادم) - ٠۰ الملا لبق )

 رصع یجندی « ارکوص ندهدلوب ماتخ ماوقا ترجاهم 9
Oرب یی هدنسبونج برس كناسآ ۱ 1 را 3  

 یتیعضوو لاوحا هد رافرط برضو قرش كدبفسرجب «روییدیا یهاظت هیلم تکرح
 ۔الشاب ندناتسبرع «تکرحو . یدروینولو راح یتهامرب كجهدیا مشت نوتسب

 . یدشلدیا ارجا ندنفرط راب عو شم
 ی راهموق فاصواو هلم تاداع « راشعا لکشت تسادم رب یلساسا رابرع

 راقار وطاریعا مسج یعاس هوح یتس دم برع هدایوروا . ىدراخللا هظفاح اباد

 هدلبابو رصم هدرصع یحزوقط نوا دالبلا لبق رابرع هدلاح ییدشا سسأت

 -رادمکح روئآ و هلرانوعرف ارکوص ندقدلو ینیرادودح یسط «راشلوا نارمکح

 لخاد هنتمپات كردنکسا هليا اراد « راشما هراحم هلتقفوم لاک یشراق هترا

 . ىدراشم لا هظفاحم ی رللالقتسا هلیب یشراق هرابلامور نالوا کاح هناهج قرهلوا

 نبات هطبار رب یگادو یمسص هد یبهفلتحم لئاف برع ربمغس ترضح

 . ورظوط هرکف نبع « هدصقم نبع ینسهینابح یاوق نوتوب كناتسبرع كردیا
 توطس «هکیدشلک هدوجو تلم رب مظعم هلبوا هدناتسبرع « نامز ییدلیا هجون

 یطسو نورق كناپودوا شما لاصیا ردق هنیرالحاس وناغ ندنرهن ات یتیندمو
 .یدشلبا ریو هلل رلابض تبدم یفرغو قرش هدرود رب ینیداوا قرغ هنیراتملظ

 ماود هدارکوص ندنماسقنا كنقلروطاربعا برع « یرثأت و قنور كناض و
 «شلوا رادیاپتدم قوحكي یراهسداو هملع تبلاعف ككرابع هققایف .یدشٌما







 ا 0



 ا س

 یسهرکفو هیسابس «هیعاتجا «هیندم تالمکت كترشب

EO FE 

 دلح یجنش

 .ردعماح یرلهحول یلکتر و یرلهطررخ «یرامسر قوحر

 یرشا و بحاص

 لوبناتسا

 یملح مهارا -- یرکسع و مالسا ةناخماتک
Îکا « ینهداج یاع باب  
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